
Pedagogisch medewerker 

bij De Lange Keizer in Pijnacker 
 

Pedagogisch medewerker 

Vind je het heerlijk om met kinderen te werken en de talenten van kinderen te 

ontdekken? Wil jij jou talenten inzetten om de kinderen te begeleiden in hun 

ontwikkeling? Gas jij graag naar buiten en met de kinderen samen op onderzoek in 

de natuur? Ben jij een sociaal persoon die tegelijkertijd ook een liefdevolle houding 

heeft? Werk je graag aan je eigen ontwikkeling bij een organisatie die in jou 

investeert?  

Als je jezelf herkent in de vragen dan zijn wij opzoek naar jou! 

 

De Lange Keizer 

Kinderopvang De Lange Keizer is een organisatie waarin het allemaal even nét iets 

anders gaat dan bij de gemiddelde kinderopvang.  

De ontwikkeling van de kinderen staat centraal en wij doen er alles aan om deze 

vanuit de kinderen zelf te stimuleren.  

Binnen de organisatie is er een platte organisatiestructuur waardoor jouw inbreng 

gehoord wordt. 

Daarnaast heerst er een informele sfeer waarin er altijd ruimte is voor een grapje en 

gezelligheid. Ieder kan zijn eigen talenten kwijt en op een leuke manier inzetten op 

het werk! 

 

‘t Groene Juffertje  

Je zal komen te werken bij onze locatie genaamd ’t Groene Juffertje in Pijnacker 

voor 25,5 uur (3 dagen) een 4e dag zou ook mogelijk zijn.  

 

‘t Groene Juffertje is een groene locatie midden tussen de weilanden. De locatie is 

vrij nieuw en heeft een mooie tuin. De kinderen kunnen op deze locatie fijn 

genieten van de dag en het samenspelen is goed mogelijk in de gezellige ingerichte 

ruimten. Ook kunnen de kinderen elke dag genieten van de tuin. Ook gaan de 

kinderen wandelen in het naast gelegen Balije bos. De locatie bestaat uit twee 

groepen met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De kinderen kunnen op deze 

locatie heerlijk op ontdekkingstocht en zich ontplooien met gevarieerd 

spelmateriaal. We bestaan uit een enthousiast team die graag samenwerkt. Op de 

locatie heerst een ontspannen en gezellige sfeer.  

 

Ben jij:  

- Zelfverzekerd 

- Sociaal 

- Flexibel 

- Creatief 

 



Heb jij een: 

- Een mbo 3 of 4 diploma Pedagogisch Werk 

- Of wil je weten of je diploma geschikt is voor de functie van pedagogisch 

medewerker. Doe dan diplomacheck kinderopvang om te ontdekken of je 

gekwalificeerd bent om in de kinderopvang te komen werken.  

 

Denk jij dat je de pedagogisch medewerker bent die 

wij zoeken? 

Stuur je sollicitatie dan naar tineke@delangekeizer.nl 
 


