
w� zoeken een
pedagogisch medewerker

Wat breng je mee?

Wat bieden w� jou?

W� zoeken jou!
Per 1 januari 2023 zoekt naschoolse opvang de Oostpoort-
wachter, een veelz�dige pedagogisch medewerker voor 
minimaal 24 tot maximaal 32 uur. De Oostpoortwachter 
heeft de beschikking over een atelier, gymzaal, speelzaal en 
ruime keuken en is gelegen in het centrum van Delft. De 
locatie maakt deel uit van kinderopvangorganisatie de Lange 
Keizer, een middelgrote organisatie met vestigingen in Delft, 
R�sw�k, De Lier en P�nacker. 

-  een pedagogisch diploma op minimaal MBO3-niveau.
-  enthousiasme en veel zin om aan de slag te gaan
-  zelfvertrouwen zodat je vanuit vertrouwen de juiste 
 keuzes maakt
-  creativiteit zodat je leuke activiteiten kunt verzinnen  
-  je werkt graag in een team. 
-  je communiceert gemakkel�k met je leidinggevende,   
 collega’s en natuurl�k de kinderen.

Solliciteren doe je zo!
De Lange Keizer heeft aandacht voor medewerkers en biedt 
mogel�kheden voor opleiding en ontwikkeling. Vind j� het 
leuk om met kinderen te koken, sporten, of creatief bezig te 
z�n en te begeleiden in hun vr�e t�d? Ben j� in het bezit van 
het juiste diploma, dan hebben w� een geweldig leuke baan 
voor jou. Sollicitaties kunnen gericht worden aan: 

Locatiemanager: 
Hidde Degreef
hidde@delangekeizer.nl 

-  een gezellige werksfeer, in hechte teams.
-  personeelskorting, wanneer je zelf gebruik   
 maakt van opvang (KDV ruim 2%, NSO ruim 7%)
- een salaris van € 2155,- en 2935 bruto (schaal 6) b�  
 36 uur
-  een informele sfeer waardoor iedereen meetelt
-  pedagogische begeleiding door onze pedagogische  
 coaches.
-  een eigen opleidingsbudget.
-  een online leeromgeving in Broednest waarb� alles  
 draait om jouw mentale gezondheid.
-  leuke attenties in uitdagende t�den, 
 personeelsfeesten, een eindejaarsuitkering en  
 natuurl�k een kerstpakket van een winkel naar jouw  
 keuze. 

24-32 uur   NSO   centrum Delft 

NSO De Oostpoortwachter
Oosteinde 6, 2611 SN Delft
015-364 2854


