
t collega!    

 
 Op een echter boerderij   

                                                                                                                                      
 
                                Kinderopvang op een echte boerderij 

BoerenHummeltjes zoekt collega!!    
 
 

Ben jij flexibel, enthousiast, taakgericht, weet jij wat aanpakken is en ben jij niet bang voor vieze 
handen? Stroop je mouwen dan maar op want dan zijn wij op zoek naar jou!! 
 

Op dit moment zoeken wij: 

Pedagogisch Medewerk(st)er 
 

 
Vind jij het een uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling zodat zij zich op eigen      

    tempo en manier kunnen ontwikkelen. Ben jij creatief in het zoeken naar geschikte oplossingen.  
En heb jij feeling met onze “groene” visie. 

 
Dan zijn wij opzoek naar jou!! 

 
 Wij verwachten van jou dat je;  
• Kinderen helpt (naast de dagelijkse opvang) te ontdekken, te ervaren en te beleven door zelf creatief en 

kind-volgend te zijn;; 
• Flexibel inzetbaar bent; 
• De ontwikkelingsmogelijkheden van een kind kan vertalen naar het zijn in en spelen in een groene en 

dierrijke omgeving; 
• Een relevante MBO/ HBO-opleiding hebt op pedagogisch gebied; 
• Beschikt over taal niveau 3F 
• Een passie hebt voor kinderen, de natuur en het buitenleven; 
• Graag werkt in een omgeving met een open communicatie; 
• Leergierig bent en je vol enthousiasme inzet binnen BoerenHummeltjes;  
• In bezit van diploma kinder-EHBO en BHV;  
• In bezit van een erkend diploma baby scholing; 
• Kennis hebt van de natuur en je daar in alle seizoenen binnen en buiten prettig voelt;  
 
Wij zijn een kleinschalige kinderopvang op een echte boerderij. En als professionals in kind-ontwikkeling 
bieden wij elk kind de mogelijkheid om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit doen wij samen als 1 team. 
Kom jij ons team versterken door jou passie, inzichten en jouw hart voor kinderen in te zetten! 
 
Benieuwd naar onze locatie? Of nog vragen naar aanleiding van het lezen van deze vacature? Neem dan 
gerust contact op met Daphne Teunissen, te bereiken via 06- 4891 8490 of info@boerenhummeltjes.nl.  
 
Sta jij nu te stralen, omdat je denkt dit past bij mij. Mail ons dan meteen! Sollicitaties met begeleidende brief 
en cv kun je mailen naar: info@boerenhummeltjes.nl  
 
Onder het genot van een kopje thee, koffie of water, horen wij graag meer over jou! 
 
Wij laten jou weten wanneer de gesprekken plaats gaan vinden.  
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