
Wij zijn op zoek naar een 
Pedagogisch medewerker   25,5 – 34 uur p/w 
locatie KDV ‘Jan en Alleman’ te Delft  
 

Wij zijn op zoek naar een pedagogische medewerker voor onze peutergroep.  

Je zal komen te werken bij onze locatie genaamd Jan en Alleman Delft waarin  

je werkt op één van onze peutergroepen. We zitten in middenin de binnenstad  

van Delft. Wij zitten in een gebouw aan de Paardenmarkt met een unieke verdeling  

van de ruimtes , hierdoor kunnen de kinderen zich verplaatsen door de verschillende ruimtes met de 

kleine deurtjes, zich terug trekken in verschillende hoeken maar ook op ontdekkingstocht kunnen en 

zich ontplooien met gevarieerd spelmateriaal. Ook hebben we een fijne tuin om buiten te spelen. We 

hebben in totaal 3 babygroepen en 2 peutergroepen. 

Jij bent: 
- Creatief 

- Zelfverzekerd 

- Sociaal 

- Verantwoordelijk 

- Flexibel 

Dit zijn jouw kwaliteiten. 
Jij bent Pedagogisch Medewerker en jij hebt hier 

je diploma’s behaald op niveau 3 of 4. Ben jij 

creatief ingesteld en bedenk je altijd de leukste 

dingen om te gaan doen? Ben jij een sociaal 

persoon die tegelijkertijd ook een liefdevolle 

houding heeft? Ben jij flexibel en voel jij je 

verantwoordelijk? 

Wat wij jou te bieden hebben: 

- een uitdagende werkplek in een stabiel 

team 

- Een salaris conform CAO 

- Pedagogische begeleiding 

- Een eigen opleidingsbudget 

- Leuke attenties in uitdagende tijden 

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 direct bruikbaar is. 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! Is het vak van Pedagogisch medewerker jou op het lijf geschreven? Stuur dan voor 15 juli 

een mail naar onderstaand e-mailadres. Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten. 

KDV Jan en Alleman Paardenmarkt 85, 2611 PD Delft

Jennifer Zegers  

Locatiemanager 

 

jennifer@delangekeizer.nl 

06 – 82150419
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