
kinderopvang  &  onderwijskinderopvang    &  onderwijs

Is het werken aan de ontwikkeling van kinderen jouw passie? Wil je graag bijdragen aan de 
leukste kinderopvang? Lijkt het je een uitdaging om aan de slag te gaan bij een vernieuwende 
organisati e die kinderopvang en onderwijs biedt vanuit één organisati e, één leiding en één 
team? Houd je van afwisseling en vind je het prima om niet langer dan drie weken aaneen-
gesloten op dezelfde groep te staan? 

Dan zijn we op zoek naar JOU als vliegende ‘keep’ in onze organisati e! 

Wat kun jij van ons verwachten?
• Een jaarcontract voor minimaal twintig uur per 

week (salaris conform cao-kinderopvang)
• Een beloning voor flexibel werken in de vorm 

van een toeslag van twee treden tot en met 
maximaal schaal 7

• Afwisselend werk waarbij je nooit langer dan drie 
weken op dezelfde groep werkt

• Een prettige en open werksfeer en leuke 
collega’s die zowel bij de kinderopvang als in het 
onderwijs werken

• Afwisselend werk op onze kindcentra in 
Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht

• Volop mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling, onder andere via ons eigen 
opleidingscentrum. Bij PIT heeft namelijk 
iedereen ontwikkelrecht

Wat verwachten wij van jou?
• Je bent vijf dagen en minimaal 20 uur per week 

beschikbaar
• Je hebt een relevante opleiding en denk- en 

werkniveau 4
• Je bent flexibel en schakelt makkelijk van de ene 

naar de andere groep over 
• Je draagt de pedagogische visie van PIT 

kinderopvang & onderwijs uit
• Je bent sociaal, teamgericht en communicatief 

vaardig
• Je kunt goed samenwerken met je collega’s van 

zowel de kinderopvang als het onderwijs, onder 
andere aan de doorgaande lijn

• Je onderschrijft de christelijke identiteit van PIT 
kinderopvang & onderwijs

Interesse?
Kijk dan eens op www.pit-ko.nl. Wil je meer weten? Marjan Kwaak, 078 - 820 00 10, vertelt het je graag.

Ben jij onze nieuwe collega met pit en wil je flexibel werken?
Mail dan je sollicitatie met cv naar Marjan Kwaak via hr@pit-ko.nl. 

Acquisiti e naar aanleiding van deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld. 

Wij zoeken:

pedagogisch medewerkers 
die fl exibel willen werken

‘Flexibel voor 
net een 

stapje meer’

‘Volop mogelijkheden 
om te groeien’

Linda Munter, pedagogisch 

medewerker kindcentrum Dribbel 

en onderwijsassistent 

kindecentrum De Kim

Wil je net een 
stapje meer?

PIT kinderopvang & onderwijs heeft meer 

dan 400 medewerkers en 18 kindcentra in 

Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-

Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht. 

Hier kunnen ruim 3.500 kinderen van 

0 tot 13 jaar hun talenten ontdekken en zich 

ontwikkelen. PIT biedt één ontwikkellijn van 

baby tot puber. Met één bestuur, één missie 

en visie en één organisatie is PIT koploper 

op dit gebied. Kinderopvang en christelijk 

onderwijs sluiten naadloos op elkaar aan in 

onze integrale kindcentra. Met doorlopende 

ontwikkellijnen en boeiende dagprogramma’s 

waarin kinderopvang, onderwijs, ontspanning 

en ondersteuning met elkaar zijn verbonden, 

helpt PIT kinderen hun toekomstdromen waar 

te maken. Kies je voor PIT, dan kies je voor het 

ontwikkelrecht van kinderen van 0 tot 13 jaar. 


