
Vacature-alert!  Wij zijn op zoek naar een: 
Babyleidster (Pedagogisch medewerker) 24-32 uur p/w 
locatie: kinderdagverblijf ‘de Rode Ridder’ in De Lier 
 

 

Voor ons kinderdagverblijf zoeken wij een bevlogen babyleidster. We hebben 3 horizontale babygroepen in de 

leeftijd van 0 tot 2 Jaar. De teams bestaan uit hechte collega’s die voor stabiliteit en ondersteuning zorgen in 

het opvangen van onze doelgroep. 

 
Wat ga je doen? 

Jij hebt oog voor ieder kind. Door je ervaring 

voelen zowel de kinderen als de ouders zich gezien. 

Op drukke momenten zorg jij samen met jouw 

collega’s voor rust op de groep. Juist ook met deze 

doelgroep ben je vrij om activiteiten te 

ondernemen waarbij creativiteit de vrije loop 

krijgt. 

 
Dit zijn jouw kwaliteiten. 
Jij bent een enthousiaste en creatieve collega die 

graag ons team wilt komen versterken.  Jij hebt 

ervaring in de kinderopvang en  je bent in het bezit 

van een Pedagogisch diploma. Je bent 

zelfverzekerd en durft actie te ondernemen. 

Wij bieden jou: 

- een stabiel team 

- een salaris conform CAO 

- pedagogische begeleiding 

- een eigen opleidingsbudget 

- leuke attenties in uitdagende tijden

Collega’s over het werken bij ‘de Rode Ridder’

Liesbeth “Iedereen 

bij ‘de Lange Keizer’ 

mag zijn wie hij/zij wil 

zijn. Dit geldt voor de 

kinderen, maar ook 

zeker voor de 

medewerkers.” 

 

Manouk “Ik vind het 

fijn om kinderen, 

ruimte en vrijheid te 

geven. Daar worden zij 

blij en zelfverzekerd 

van. Deze visie van De 

Lange Keizer vind ik 

TOP.” 

 

Jose “Al 18 jaar werk ik 

met veel plezier voor de 

Lange Keizer. Werken in 

een creatief en gezellig 

team waar het kind ten 

alle tijden centraal 

staat. Ik zou niets 

anders willen”. 

Gina “De kinderen 

moeten niks, ze mogen 

zichzelf zijn… dat is de 

reden waarom ik het zo 

geweldig vind om bij 

‘de Lange Keizer’ te  

werken. 

 

Is de vacature Pedagogisch medewerker jou op het lijf geschreven? Stuur dan vóór 7 juni een mail naar 

onderstaand e-mailadres. Mocht je vragen hebben over de vacature dan mag je natuurlijk altijd contact 

opnemen. Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten! 

Kinderdagverblijf ‘de Rode Ridder’,  Sportlaan 2678 VG, De Lier

Jolanda de Meulmeester 

(Locatiemanager) 

Emailadres 

jolanda@delangekeizer.nl 

Telefoonnummer  

06 -10579611

 

mailto:jolanda@delangekeizer.nl

