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Pedagogisch medewerker BSO 
-vervang tijdens verlof- 

3-15 uur per week 
 
 
Kinderopvang De Toverdroom is een kleine kinderopvangorganisatie met verschillende locaties KDO, 
BSO en peuteropvang in Raamsdonk, Raamsdonksveer, ’s Gravenmoer en Dongen. Ook verzorgen wij 
het “het overblijven” (TSO) op 3 scholen; 1 in Raamsdonksveer en 2 in ’s Gravenmoer.  
 
Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker voor vervang tijdens zwangerschapsverlof voor 
de periode december 2019 tot en met maart 2020.  
 
Wie ben jij? 
Je bent een teamspeler die dol is op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Je bent in het bezit van een 
geldig diploma* waarmee je in onze sector mag werken. Je bent een spontaan, enthousiast en 
flexibel persoon die goede communicatieve vaardigheden bezit die je bij de kinderen, de ouders en je 
collega’s laat zien. Je bent beschikbaar tussen 7.30 en 18.30 uur en je vindt het niet erg om binnen 
deze tijd gebroken diensten te hoeven draaien.  
 
Wie zijn wij?  
Kinderopvang De Toverdroom is een kleine kinderopvangorganisatie met verschillende locaties KDO, 
BSO en peuteropvang in Raamsdonk, Raamsdonksveer, ’s Gravenmoer en Dongen. Ook verzorgen wij 
het “het overblijven” (TSO) op 3 scholen; 1 in Raamsdonksveer en 2 in ’s Gravenmoer. Onze teams 
werken grotendeels zelfsturend. 
 
Wij bieden 
Wij bieden je een contract van 3-15 uur per week op onze BSO-locatie in ’s Gravenmoer met gezellige 
collega’s voor de periode van het zwangerschapsverlof. Je kunt bij afwezigheid of vakanties van 
collega’s ook ingezet worden op een van de andere locaties van Kinderopvang De Toverdroom. De 
salariëring is conform CAO Kinderopvang. Verlenging van contract behoort tot de mogelijkheden!  
 
Solliciteren 
Spreekt jou het bovenstaande aan? Dan nodigen we je uit om direct te solliciteren. 
Je kunt bellen naar Chantal Verhoeven, directeur Kinderopvang De Toverdroom op 06-25226824 of 
je sollicitatie mailen naar: info@detoverdroom.nl.  
 
Ben je minder uren beschikbaar per week? Ook dan vragen we je om te solliciteren. 
 

 

* Je kunt checken of jouw diploma voldoet aan de gestelde eisen om in de kinderopvang te mogen 
werken op www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma 
 
 

VACATURE 
 


