
KANS
Kindercentrum Madelief in Gennep zoekt nieuwe 
(en oude) talenten. We zijn op zoek naar toppers die 
ons super-team op zowel de dagopvang als op de 
buitenschoolse opvang komen versterken.

Heb je een “prima” baan, werk je er al best wel lang en 
heb je veel ervaring in de kinderopvang of de buiten-
schoolseopvang? Maar…heb je het gevoel dat er niet 
naar je geluisterd wordt, is er een slecht beleid waar je 
het niet mee eens bent, voel je je soms een nummer, is 
er veel onzekerheid over de toekomst, heb je de direc-
teur of eigenaar nog nooit echt gesproken en blijf je 
hangen vooral voor je leuke collega’s… Bel ons dan…

Wij zoeken namelijk: 
pedagogisch medewerk(st)ers voor de dagopvang en/
of buitenschoolse opvang in Gennep.

Wij beloven:
•  Een � jne planning
•  Korte lijnen
•  Een gezond bedrijf
•  We lopen voorop en vooruit
•  Bij ons staan de mensen staan centraal
 (kinderen, ouders en collega’s)
•  Je krijgt hier zeker geen spijt van
 (dat beloof ik je)
•  Direct vaste uren

Belangrijke dingen om te weten van ons:
•  We bieden direct vaste uren
•  Bij ons kun je al snel beginnen
•  We zijn een gezellig team en we houden van een  
 feestje. Nu even niet – net als de hele wereld, maar  
 zodra het weer mag – genieten we weer onder het  
 mom van “Work hard, Play”.

Wanneer je getriggerd bent door deze 
beschrijving, stuur dan even een mail naar 
info@madeliefkindercentrum.nl of bel met 
kindercentrum Madelief op nummer 06-51981429.

Madelief staat voor 

kwaliteit, persoonlijke 

aandacht en � exibiliteit. 

Ouders en kinderen kunnen 

bij Madelief rekenen op een 

ontwikkelingsgerichte 

begeleiding waarbij het 

plezier voorop staat! 

“Zoek je alleen maar een 

baan, blijf dan vooral 

zoeken en reageer niet.

We zijn op zoek naar 

toppers, naar mensen met 

passie voor kinderen, die 

met mensen om willen 

gaan, die gedreven en  

gemotiveerd zijn om van 

elke dag een feest te maken 

voor de kinderen, de ouders, 

de collega’s en voor zichzelf”

www.madeliefkindercentrum.nl 
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