
Pedagogisch medewerker 
bij NSO Jan, Loris en Marie in Delft 
 
Pedagogisch medewerker 
Ben jij creatief  ingesteld en bedenk je altijd de leukste dingen  
om te gaan doen? Ben jij een sociaal persoon die tegelijkertijd ook 
een verantwoordelijke houding heeft? Als jij deze vragen met een  
uitbundige “Ja!” kan beantwoorden ben jij misschien wel de nieuwe 
collega die wij zoeken! 
 
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 direct 
bruikbaar is. Daarnaast heerst er een informele sfeer waarin er altijd ruimte is voor een grapje en 
gezelligheid. 
 
Jan Loris en Marie 
Je zal komen te  werken bij onze locatie genaamd Jan Loris en Marie in Delft voor minimaal 18 
uur per week waarin je werkt op de nso. Jan Loris en Marie is een bruisende locatie midden in de 
binnenstad van Delft. Wij zitten in een gebouw met Montessorischool Jan Vermeer maar vangen 
ook kinderen van andere scholen op. We hebben 2 prachtige ateliers en nog veel meer leuke en 
uitdagende plekken om te spelen en talenten te ontdekken en te ontplooien. 
 
Jij bent: 
- Creatief 
- Zelfverzekerd 
- Sociaal 
- Verantwoordelijk 
- Flexibel 
 
Jij hebt: 
- Een mbo 3 of 4 diploma Pedagogisch Werk 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast dat je in een gezellige organisatie komt te  
werken, krijg je van ons alle vrijheid om je eigen  
geniale ideeën om onze opvang nog beter te maken,  
in de praktijk te brengen. Ook bieden wij je een  
marktconform salaris en een opleidingsbudget aan. 
 
Denk jij dat je de pedagogisch medewerker bent die  
wij zoeken? 
Stuur je sollicitatie dan naar  channa@delangekeizer.nl 
 
Adres Jan Loris en Marie: 
Raam 20A 
2611 LT Delft 
015-2120045 

 
 

mailto:channa@delangekeizer.nl
https://maps.google.com/?q=Rotterdamseweg+51+2628+AJ+Delft&entry=gmail&source=g

