
 

 

 Pm’er KDV Bij ons 

 
 

      

Naam: Ben Mezelf  

 

Leeftijd: ik ben zo oud als ik me voel, spelen blijft 

altijd leuk!  

 

Opleiding: ik heb minimaal mbo-3 niveau en hou 

ervan me te blijven ontwikkelen 

 

Werkervaring: ik weet hoe het eraan toe gaat op een 

groep en kan zelf een groep draaien  

 

Competenties: ik kan goed aanpakken, werk 

graag in teamverband en heb creatieve ideeën. Ik 

kijk goed naar kinderen en meng me makkelijk 

in een team. Ik sta open voor feedback en durf zelf 

ook te vertellen wat ik zie en voel. Ik kan meegaan 

in een gek idee maar ben ook in staat om rust te 

creëren waar nodig. Ik kan meekomen in de 

technologische ontwikkelingen van deze tijd, of 

sta ervoor open om hierin te leren.  

 

Persoonlijkheid: ik geniet van kinderen om me 

heen, een beetje herrie of gekkigheid vind ik niet 

erg. Ik kan mijn rust pakken maar geniet ook van 

een gek momentje.  

 

Drijfveren: ik heb geen negen tot vijf mentaliteit. 

Werken vind ik leuk, ik wil me hier ook graag 

verder in ontwikkelen. Komt er een leuke cursus of 

opleiding op mijn pad, dan pak ik dit met beide 

handen aan. Zijn er nieuwe inzichten rondom de 

kinderopvang, dan vind ik het leuk om hierin mee 

te denken en de groep te optimaliseren.  

 

Rol in het team: ik ben een teamplayer. Ik kan 

initiatief nemen maar vind het ook leuk om mee te 

gaan in ideeën van anderen. Samen zorgen we 

ervoor dat we een fijne dag hebben met de 

kinderen. Is er een collega ziek of wil een collega 

van dag ruilen dan doe ik daar mijn best voor. Ik 

probeer zo flexibel mogelijk te zijn en sta voor mijn 

collega’s klaar.  

 

 

 

Wat wordt er van mij verwacht? 

 

- Ik werk twee tot drie dagen 

per week  

- Ik ben flexibel inzetbaar  

 

Wat krijg ik? 

- Een super leuke werkplek in 

een gezellig team  

- Een werkplek waar je veel 

initiatief mag nemen en 

mee mag denken  

- Een werkplek waar 

kinderen echt op nummer 1 

staan  

 

Wat zijn de 

arbeidsvoorwaarden? 

- Er wordt gewerkt volgens de 

cao kinderopvang  

- Ik krijg een min-max 

contract, gewerkte uren 

worden maandelijks 

uitbetaald  

- Ik krijg een contract voor 

een jaar, met uitzicht op een 

contract voor onbepaalde tijd  

 

 


