
 

Collega gezocht! 
 

Trema Kinderopvang biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor onze kinderopvang-  
locaties in Wijk en Aalburg en omgeving zoeken wij een enthousiaste 

 

Pedagogisch medewerker (m/v) 
 

De topper die wij zoeken: 
 

 Is creatief en zit vol energie. 
 Weet kinderen te stimuleren en motiveren. 
 Heeft talent voor het organiseren van activiteiten passend bij de ontwikkelingsfasen  

van de kinderen.  
 Heeft een open houding en is communicatief vaardig. 
 Is in het bezit van een relevant diploma volgens de CAO Kinderopvang en beheerst taalniveau 3F. 
 Is flexibel en breed inzetbaar op onze verschillende opvanglocaties in ons werkgebied. 
 Krijgt energie van het samenwerken in een team. 
 Heeft eigen vervoer om gemakkelijk op onze locaties te komen.  
 
 
Wij bieden jou: 
 

 Een afwisselende baan voor minimaal twee ochtenden en een middag in een dynamische  
en professionele kinderopvangorganisatie. 

 Veel uitdaging en een prettige werksfeer. 
 Een salaris conform CAO Kinderopvang en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  
 Uitzicht op vaste uren. 
 Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd, na gebleken geschiktheid behoort een contract 

voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 
 

Over Trema 
Trema is een brede welzijnsinstelling met 150 vaste medewerkers die ervoor zorgt dat mensen van  
jong tot oud mee kunnen doen in de maatschappij en meetellen. Ons werkgebied omvat de gemeenten 
Altena en Geertruidenberg. We bieden hier diverse diensten aan en organiseren verschillende activiteiten 
gericht op kinderopvang en welzijn. We zetten ons er zo voor in dat iedereen volwaardig kan deelnemen 
aan de samenleving.  

 
Kom jij ons team versterken? 
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV met motivatie naar personeelszaken@trema.org. Heb  
je vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met afdeling P&O van Trema via 
t: 0183 - 408444. Kijk voor meer informatie over de dienstverlening van Trema op www.trema.org.  
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