
	
	
	
	

	
	
Noach Kinderopvang is een professionele organisatie die hoogwaardige kinderdagopvang 
aanbiedt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Noach is een initiatief van Stichting Noach en bestaat ruim 
15 jaar. 
Vanuit een antroposofische zienswijze en samenhangende visie op ontwikkeling werkt Noach op 
vele vlakken onderscheidend. 
Het pedagogisch doel van Noach is: 
Liefdevolle zorg voor ieder kind in een rustige, sfeervolle omgeving waarin niets aan het toeval is 
overgelaten: smaakvolle inrichting met uitsluitend natuurlijke materialen, topkwaliteit spelmateriaal, 
mooie warme kleuren, een boeiende buitenruimte met veel groen, biologisch eten en vooral: 
aandacht voor ieder kind. 
	

Wij zoeken per direct: 

Pedagogisch medewerkers 
 
Werken bij Noach 
Noach biedt dagopvang aan op 1 locatie in Maastricht waar een vast team werkzaam is. Dit team 
is toe aan versterking.  
Als pedagogisch medewerker zorg je samen met je collega’s voor een fijne, leuke en goede 
opvang volgens het pedagogisch beleid van Noach.  
 
Wat biedt Noach jou? 

- Een uitdagende werkplek waar er aandacht is voor persoonlijke groei en ontwikkeling 
- Mogelijkheid voor een vast aantal uren tussen de 22 en 36 uur. 
- Je hebt een gewaardeerde plek binnen een vast team op een locatie die groeiende is  
- Het salaris is conform CAO Kinderopvang, schaal 6. Inschaling is afhankelijk van 

achtergrond en ervaring. 
 
Wat zijn de minimale eisen? 

- Je bent minimaal in het bezit van het diploma MBO-PW niveau 3 of 4 of een andere 
afgeronde opleiding die bevoegdheid geeft om in de dagopvang te werken. Meer info 
over de opleidingseisen vind je hier: https://www.kinderopvang-
werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/kwalificatie-
eis_pedagogisch_medewerker_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf  

- Je hebt de wil om je te verdiepen in onze pedagogie 
- In het bezit zijn van een VVE-certificaat heeft de voorkeur, maar is geen vereiste 
- Je bent minimaal 3 dagen in de week beschikbaar tussen 7.15 uur en 18.30 uur 

 
Omdat we meerdere collega’s zoeken, is er geen uiterlijke reactietermijn. 
Heb je vragen over de functie of de opleidingseisen? Dan kun je contact opnemen met Chantal 
Hofman 043-3613333 
 
Sollicitatie naar: 
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan een mailtje met je motivatie en CV naar 
info@noachkinderopvang.nl t.a.v. Chantal Hofman 
 
	


