
 
 

IKC De Wieling, Kolkweg 5, 6685 BC te Haalderen 

Meebouwen aan de leukste kinderopvang van Haalderen? 

IKC De Wieling biedt binnenkort óók dagopvang 0-4 jaar. 
Hiervoor zijn we op zoek naar collega’s die samen met ons  

aan de slag gaan om hier een succes van te maken. 
We zoeken twee pedagogisch medewerkers die weten wat hiervoor nodig is. 

Wij bieden een fijne werkplek in een warm team en een uitdagende baan. 
Spreekt jou dit aan? Reageer dan snel. 

 

• Leuk en uitdagend werk met kinderen van  

0-13 jaar op één van de locaties van 

Stichting De Linge. 

• Goed salaris met secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder ruimte 

voor persoonlijke ontwikkeling; een 

fietsregeling; reiskostenvergoeding. 

• Opleidingen, trainingen en coaching. 

• Mogelijkheid tot een vaste aanstelling als 

het wederzijds klikt en goed past. 

• Een leuk team waar de lijnen kort zijn. 

• Een baan voor 28 tot 36 uren per week. 

 

• Minimaal een afgeronde MBO-opleiding 

SPW4 of pedagogisch medewerker. 

Of HBO of je bent hiermee bezig. 

• 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. 

• Goed gevoel voor humor. 

Heb je interesse? 
Stuur dan je motivatiebrief en cv voor 31 

januari 2023 naar: s.beuker@delinge.nl, ter 

attentie van mevrouw Shireen Beuker. De 

gesprekken vinden plaats op 2 februari 2023. 

Meer informatie over de vacature?  

Mail je vragen naar kinderopvang@delinge.nl 

of s.beuker@delinge.nl. Je kunt ook bellen: 

026-317 9933. 

 

 

      Wat bieden we jou?       Wat vragen we van jou?       

 
Op IKC de Wieling mag ieder kind zichzelf zijn.  

Wij geloven dat ieder kind het best leert in een 

overzichtelijke, voorspelbare leeromgeving met vaste 

elementen. Structuur dus door het hele IKC heen.  

Zo bieden we rust, houvast en ruimte aan kinderen 

met verschillende leerstijlen en niveaus. 
Dit is dé basis voor de ontwikkeling van ieder kind. 

We bieden al onderwijs, BSO en peuteropvang en 

binnenkort ook dagopvang.  
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