
Kinderopvang Baloe is een dynamische organisatie met de ambitie de beste kinderopvang te 

bieden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij onderscheiden ons al jaren door ons specifieke 
pedagogische beleid. Persoonlijke aandacht en plezier staan bij ons voorop, zodat elke dag bijzonder 
is! 
 
Momenteel hebben wij een vacature voor een 
 

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER 
minimaal 8 uur per week  

 
 
De medewerker die wij zoeken is enthousiast, representatief en heeft ervaring in de huishouding. 

Je verricht schoonmaakwerkzaamheden en licht huishoudelijke taken binnen de verschillende 
ruimten (werkruimten, sanitair, keuken, algemene ruimten) in onze gebouwen, volgens vastgesteld 
schema. Je zorgt ervoor dat de gebouwen zo zijn schoongehouden dat de medewerkers en kinderen 
van een hygiënische omgeving gebruik kunnen maken. Je levert kwaliteit van je werk op hoog niveau 
en brengt de standaarden van de hygiëne en uitstraling van onze kinderopvang tot uiting. We werken 
met een team van 4 medewerkers in de huishouding, maar je voert je werk echter zelfstandig uit. We 
vinden het belangrijk dat je bij verlof of ziekte van een collega bereid bent tijdelijk extra uren te 
werken. 

Ben jij spontaan en heb je een passie voor huishoudelijk werk? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

 Minimaal VMBO werk- en denkniveau. 

 Bij voorkeur in bezit van rijbewijs en auto. 

 Kennis over richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.  

 Beschikbaar in de ochtend- en/of avonduren.  

 Conform de CAO Kinderopvang schaal 2. 
 
Wij bieden je een leuke baan in een professionele werkomgeving met een hecht team van betrokken 
en enthousiaste collega’s. Je krijgt een jaarcontract met vaste uren per week. Wij organiseren 
regelmatig leuke personeelsactiviteiten. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
kinderopvang (schaal 2) en daarnaast bieden wij een reiskostenvergoeding en korting op 
zorgverzekeringen en sportschool aan. 
 
Heb je interesse of vragen? Stuur ons dan je sollicitatie met motivatie en c.v. of neem contact op 
met Mariska Nijhof, 075-6429910 of per mail via mnijhof@kinderopvangbaloe.nl.  
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