
   

 

Werken bij  
Kinderopvang Klokje Rond &  
Kinderopvang Het Witte Wiel 
 
Waar kom je te werken, in wat voor soort bedrijf: 

 Open, direct en ongecompliceerd; “What you see, is what you get!”; 
 Wij maken kansen van problemen; 
 Afspraak is afspraak ; 
 “Kan niet”, dat kennen we niet …er is altijd een oplossing; 
 We werken hard en houden van gezelligheid; 
 Wij houden niet van “toeschouwers”, want we dragen allemaal ons steentje bij; 
 De enige foute beslissing is geen beslissing; 
 Bij ons krijg je veel vrijheid; 

 
Wat kun je van ons verwachten: 

 Primaire arbeidsvoorwaarden 
o Salaris conform CAO kinderopvang; 
o Vakantiegeld; 
o Goede pensioenopbouw; 
o Je diensten duren nooit langer dan mag; 
o Ruime Vakantie-uren en verlof-uren budget; 
o Mogelijkheid voor extra verlof; 

 Secundaire arbeidsvoorwaarden 
o Kinderopvangregeling; 
o Reiskostenvergoeding; 
o Zeer uitgebreid en persoonlijk opleidingsplan; 
o Ziekteverzuim preventie, hierbij moet je denken aan: 

 PMO 
 Osteopaat 
 Chiropractor 
 Dieetist 
 Preventief Arbo bezoek 
 Stoppen met Roken 
 En waar jij behoefte aan hebt… 

o Veel doorgroei mogelijkheden; 
o Teamtrainingen; 
o Team uitjes (we houden van gezelligheid, weet je nog…); 

 
  



   

 
 
Wat verwachten wij van jou 

 Uitstekende prestaties en doe wat je beloofd hebt; 
 Ben pro-actief; 
 Durf hulp te vragen. Soms zijn we te trots of bang om aanzien te verliezen als we hulp  

Vragen; 
 Werk samen, we maken allemaal deel van hetzelfde team met hetzelfde einddoel; 
 Geef je fouten toe en leer van je fouten; 
 Ben een voorbeeld van het bedrijf, van je functie, van je collega’s en van jezelf; 
 Ben enthousiast, positief, verzorgd; 
 Heb een actieve houding; 
 Stel jezelf flexibel en leergierig op; 

 
Indien je bovenstaande facetten bezit, dan pas je bij ons en zul je je zeker thuis voelen bij 
ons. Indien je jezelf hier niet in herkend. Doe jezelf en ons een plezier en kies voor iets 
anders… 
 

 




