
   
 

 

 

In bomen klimmen, in plassen stampen, groente kweken of brood bakken boven de 

vuurkorf. 
 

Bij Hestia Rivierenbuurt doen we dit allemaal! 

 

Vind jij het fijn om buiten te zijn, ook als de zon niet schijnt en regen zich laat zien? Werk je graag 

met mensen met een andere achtergrond dan jij zelf? Vind je het interessant om met de kinderen 

mee op avontuur te gaan in hun ontdekkingstocht in het leven? Bied je activiteiten aan waarbij je de 

interesses van het kind volgt, gebruik maakt van ‘loose parts’ en ‘open ended materials’, cultuur en 

natuur? 

 

Ben je naast dit alles ook nog in het bezit van een, volgens de CAO Kinderopvang, vereiste 

beroepskwalificatie en 3F taalniveau?  

Dan hebben wij een plek voor jou bij onze locatie! We zetten je graag 32 uur per week in (verspreid 

over 4 of 5 werkdagen). Deze uren vormen de combinatie van je inzet bij zowel de buitenschoolse 

opvang (BSO) als het kinderdagverblijf (KDV). 

Om flexibel te kunnen zijn voor je werk is het belangrijk dat je niet verder dan 40 km. van Hestia 

woont. 

 

Heb je met het werken in kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang nog niet zoveel ervaring, maar 

spreekt het je wel aan? Of lijkt het je ontzettend interessant, maar heb je geen kwalificerend 

diploma?  

Geeft niks! Evengoed ontvangen wij graag een mail van je met je CV en beschrijving van je wensen en 

waarnaar je op zoekt bent. Graag bekijken we dan of er mogelijkheden zijn om een op maat gemaakt 

traject te kunnen bieden waarmee je zo snel mogelijk als Pedagogisch Medewerker kunt worden 

ingezet. We beginnen dan met kennismaking en een dag meedraaien. 

 

Hestia is een klein familiebedrijf met 4 locaties, zowel kinderdagverblijf als BSO, werkend vanuit de 

pedagogische visie Reggio Emilia. Bij Hestia mag je zijn wie je bent, we vieren diversiteit. We werken 

hard en met passie maar er is ook ruimte om veel te lachen. We vinden het belangrijk dat je je 

talenten kunt inzetten en waarderen het als je initiatiefrijk bent. 

Hestia biedt tweetalige kinderopvang en was op dit gebied initiatiefnemer in Nederland. 

Inschaling en beloning gebeurt volgens de CAO Kinderopvang. 

 

Neem een kijkje op de website of onze social media kanalen voor een indruk van onze locaties.  

Geïnteresseerd of vragen? Mail naar info@hestiakinderopvang.nl  

Voor de CAO Kinderopvang: www.kinderopvang-werkt.nl/werknemers 
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