
 

 
 
 
 

 
Vast uren aanbod. Passend bij je persoonlijke situatie en wensen! 
 
Allround pedagogisch medewerker 
Wij zijn voor De Korveltuin en KC Korvel op zoek naar een allround pedagogisch 
medewerker. Ben jij in het bezit van het volledige VVE certificaat of bereid om deze te 
behalen?  
 
Wie zijn wij? 
Kinderopvang De Korveltuin biedt professionele kinderopvang aan voor kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 13 jaar, waarbij alles is gericht op de ontplooiing van kinderen tot 
sociale, zelfstandige, creatieve en kritische individuen. Dit doen wij in samenwerking met 
hun ouder(s) / verzorger(s) en de samenwerkingspartners op wijkniveau. De Korveltuin 
is het zusje van Kinderopvang De Teddybeer. 
 
Ons motto is: Geef kinderen de kans om tot groei en bloei te komen! 
 
Voor een sfeerimpressie van onze locaties zie:  
Kindcentrum De Korveltuin Tilburg - YouTube https://www.instagram.com/dekorveltuin/ 
https://www.instagram.com/kindcentrumkorvel/  

 
 
Wat verwachten we van jou? 
Ben jij de pedagogisch medewerker die graag met kinderen werkt, flexibel is en van 
aanpakken weet? Dan is deze baan echt iets voor jou! 
 
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van 
kinderen en alles wat daarbij komt kijken. Je bent o.a. verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van VVE activiteiten, het schrijven van rapportages m.b.t. de kind ontwikkeling 
en voor het neer zetten van een veilige en positieve sfeer op de groep. 
Daarnaast voer je gesprekken met ouders over hoe het met het kind op de groep gaat en 
hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. 
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en hebt een actieve houding Je 
beschikt over een relevant diploma kinderopvang en over taalniveau 3F.  
 
Wat maakt ons jouw nieuwe werkgever? 
 
 we maken van elke dag een feest samen met de kinderen en de gezelligste collega’s; 
 we scoren een mooie 8 op ons medewerkerstevredenheidsonderzoek; 
 we geven je een mooi salaris op basis van de CAO kinderopvang schaal 6 en 

relevante werkervaring (min €2385,- tot €3192,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per 
week); 

 we geven je een contract op basis van vaste uren die we afstemmen tijdens een 
persoonlijk gesprek; 

 we bieden je uitzicht op een vast dienstverband; 
 we hebben de mogelijkheid om op flexibele tijden te werken; 
 je ontvangt van een tegemoetkoming in de reiskosten van €0,22 cent vanaf 5 km; 
 je ontvangt maandelijks een vergoeding van € 8,00 voor jouw zorgverzekering; 
 we hebben een mooie fietsplanregeling; 
 we blijven je prikkelen, denken mee met je ambities en bieden je verschillende 

cursussen aan, passend bij jouw toekomst; 
 we laten je meegroeien met de organisatie als pedagogisch medewerker, collega en 

als mens. 

https://www.youtube.com/watch?v=qFyWH0a1BP0
https://www.instagram.com/dekorveltuin/
https://www.instagram.com/kindcentrumkorvel/


 

 

 

 

Wat bieden wij jou? 

Een leuke werkomgeving met een team van enthousiaste pedagogisch medewerkers en 
de ruimte om de functie verder te professionaliseren en te ontwikkelen. 
 
Wij bieden ook: 
 korting op kinderopvang voor eigen medewerkers;  
 een werkplek bij een werkgever die al jaren klachten vrij is en een MVO-keurmerk 

bezit; 
 bijna 6 weken vakantie per jaar; 
 zorgverzekering met korting en pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn; 
 een toffe personeelsvereniging die de leukste uitjes organiseert met de allerleukste 

collega’s; 
 inspraak van medewerkers via onze ondernemingsraad. 
 

 
En als afsluiter krijg je rond de kerst altijd een kerstattentie én een 
eindejaarsuitkering 
 
Interesse? 
De van motivatie voorziene brief inclusief cv kun je sturen naar: 
Kindcentrum De Korveltuin BV 
t.a.v. Mo van Sas 
Diepenstraat 97 
5025MR Tilburg 
Of mailen naar hr@dekorveltuin.nl 
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