
WERK JIJ OOK ZO GRAAG MET KINDEREN?  

Dan is Pedagogisch Medewerker bij De Linge zeker iets voor jou! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wat bieden we jou? Wat vragen we van jou? 
• Leuk en uitdagend werk met kinderen van  

0-13 jaar op een van de locaties. 
• Goed salaris met secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 
• Opleidingen, trainingen en coaching. 
• Je mag je werkuren flexibel indelen. 
• Mogelijkheid tot een vaste aanstelling als 

het wederzijds klikt en goed past. 
 
 

 Een afgeronde MBO-opleiding SPW4. Of (je 
bent bezig met) een HBO-opleiding. 

 Heb je een andere relevante opleiding? 
Neem dan zeker ook contact met ons op. 

 Aantoonbare werkervaring of goede 
stagebeoordelingen. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Creativiteit en denken in oplossingen. 

 Goed kunnen samenwerken met collega’s. 
 
Spreekt deze vacature je aan? 
Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar: 
kinderopvang@delinge.nl, ter attentie van 
mevrouw M. Meulman.  
 
Meer informatie over de vacature?  
Mail je vragen naar kinderopvang@delinge.nl of 
bel met 026-317 9933. 

 

Stichting De Linge 
 Heeft zeven Integrale Kindcentra (IKC’s) 

in diverse kernen in gemeente 
Lingewaard, dus altijd in de buurt. 

 Kinderopvang en basisonderwijs 
werken onder een dak samen. Je maakt 
dus deel uit van één team dat een fijne 
en veilige omgeving voor alle kinderen 
biedt. 

 Biedt flexibele opvang tussen 07:30 en 
18:00 uur aan baby’s, peuters en 
kinderen tot 13 jaar. 

 

 

 

We zijn op zoek naar Pedagogisch Medewerkers die voor een vast aantal 
uren of als oproepkracht bij onze dagverblijven en BSO’s willen werken in 

Huissen, Angeren, Gendt, Bemmel, Haalderen of Doornenburg. 
Weet jij hoe je de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar kunt stimuleren?  

En ben je op zoek naar een fijne werkomgeving, leuke collega’s en een 
uitdagende baan met uiteenlopende taken? Solliciteer dan snel!  

Ben je daarnaast creatief, flexibel en denk je in kansen en mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op. 
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