
 
Pedagogisch medewerker kdv  

Bzzzonder Vermeerkwartier (23,5 uur) 
Bzzzonderblablabla 
Wie wij zijn, wat we doen, waarom we doen wat we doen zoals we dat doen, dat weet je natuurlijk 
allemaal al! Want dat heb je op de homepage van onze website net gelezen! Dit stukje skippen we 

dus gewoon even. Door naar de vacature!  

 

Pedagogisch medewerker bij Bzzzonder 
Waar kun je eekhoorns bestuderen vanaf je groep? Of met je neus tegen het raam samen met de 
kinderen naar de eendjes kijken? Dat kan bij ons kinderdagverblijf Bzzzonder Vermeerkwartier! Wij 
zijn gevestigd op het terrein van de voetbalvelden van CJVV en hebben uitzicht op het 
Randenbroekerpark. Het kinderdagverblijf is kleinschalig waardoor kinderen van 0-4 jaar samen 
opgroeien. Zit je bomvol leuke ideeën en kan je niet wachten om ze in een leerzame activiteit te gieten 
zodat je de kinderen van Bzzzonder niet alleen aan het lachen maakt maar ook al doende nieuwe 
dingen leert. Dat kan van alles zijn, net waar jouw talent ligt. De omgeving nodigt uit om er met de 
kinderen lekker op uit te trekken. Je krijgt alle ruimte voor inbreng en zelfstandigheid met als keiharde 
eis: dat je er plezier in hebt! 
 

Welke dagen hebben we je nodig? 
Als je op dinsdag, woensdagochtend en donderdag beschikbaar bent maak je ons heel blij!  
 

Functie-eisen 
Het bla bla bla-stukje over functie-eisen houden we ook lekker kort. Ja een MBO-diploma op minimaal 
MBO-niveau 3 is natuurlijk belangrijk (op onze vacaturepagina vind je een link naar de lijst met alle 
diploma’s waarmee je op bso mag werken), en dat je dol bent op kinderen, en ze moeiteloos weet te 
betrekken en het gevoel te geven dat ze belangrijk, uniek en bijzonder zijn is ook belangrijk. Maar dat 
weet je allemaal wel. En of je nu juist starter bent op de arbeidsmarkt of dat je al bakken vol levens- en 
werkervaring hebt; bij ons ben je welkom! Als starter kom je misschien met frisse en vernieuwende 
ideeën waar we helemaal voor open staan. En als ervaren kracht breng je rust en veel kennis mee 
waar we heel blij mee zijn. Juist de combinatie van al die verschillende mensen zorgt ervoor dat 
kinderen zich prettig en thuis voelen bij ons.  
 

Reageren 
Nu ben je razend-enthousiast geworden en wil je dolgraag kennismaken! Dat kan door ons te 
verpletteren met een originele motivatiebrief waarin je vertelt wat jou uniek maakt. Je mag het samen 
met je cv. mailen naar solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Djoedie Beenen. Benoem ook maar even op 
welke dagen je beschikbaar bent, dat is ook handig. Horen we snel van je?  
Ter info: interne kandidaten krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang. 
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