
   
 

     

 

Vacature 
 

 
Heb jij een passie voor kinderen en heb jij zin om te komen werken bij de leukste kinderopvang?  
Dan zoeken wij jou!  
 

Voor onze Buitenschoolse opvang en Kinderdagverblijven zoeken wij 

 
Enthousiaste pedagogisch medewerkers (werk-leer-traject/BBL) 

 
Wil jij graag met kinderen werken, maar heb je niet de juiste opleiding? Ben je toe aan een 
carrièreswitch of ben je werkzoekend  en wil je graag snel aan de slag?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat houdt het in? 
De Beroeps Begeleidende Leerweg biedt jou de mogelijkheid om in een betaalde baan aan het werk 
te gaan en tegelijkertijd de opleiding tot pedagogisch medewerker te volgen. Je gaat 1 dag per week 
naar school en werkt daarbij 3 of 4 dagen per week op éen van onze kinderdagverblijven of 
buitenschoolse opvang. Wij begeleiden jou op de werkplek, zodat je het vak goed in de vingers krijgt. 
Jij brengt je kennis van de opleiding meteen in praktijk en zo leren wij ook van jou. 
 
  
Heb jij? 

• Een enthousiaste werkhouding 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• Een diploma VMBO T, HAVO/VWO  of een vervolgopleiding op minimaal mbo 3 niveau 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal 
 

Wij hebben voor jou? 

• Een uitdagende baan binnen het Mirakelteam 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang 

• De opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 4 aan het ROC van Amstelveen (1,5 jaar) 

• Veel ruimte voor eigen ideeën 

• Ondersteuning door een pedagogisch coach 

• Een bruto fulltime salaris van minimaal €2026,- per maand. 

• Een tegemoetkoming op je sport abonnement 
25% korting op de kinderopvang bij Mirakel 
 
 

Denk je dat Mirakel bij jou past?  
Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief en CV naar Hendrien Schaap 
(personeelszaken@kdvmirakel.nl) Voor meer informatie kun je haar bellen op telefoonnummer 020 
6613507. 
  
Kinderopvang Mirakel. De beste zorg voor ieder kind! 
Kinderopvang Mirakel is een kleinschalige organisatie waar persoonlijke aandacht centraal staat. Op 
onze 11 vestigingen in Amstelveen Zuid, Amsterdam Buitenveldert en Vinkeveen zijn 120 
medewerkers dagelijks bezig om voor de kinderen van ieder dag een geweldige dag te maken. 
Mirakel zorgt óók voor haar medewerkers, zij zijn onze basis, we zorgen voor hun verdere 
ontwikkeling zodat zij kunnen groeien. Bij Mirakel werken pedagogische professionals, Super Pro's 
Kinderopvang Mirakel staat al 29 jaar voor kwaliteit! 


