
 
 

 

 
 
 
Stichting Zomerkind is een kinderdagcentrum Plus in Nieuw-Beijerland voor kinderen met 
een ernstig meervoudige beperking. Wij hebben een tijdelijke vacature voor de functie:  
 

begeleider i.v.m. zwangerschapsverlof voor  
32 uur per week  

 
Zomerkind is een kinderdagcentrum  waar meer aandacht, tijd en veel kennis is om EMB 
kinderen een zo goed mogelijk leven te bieden. Een plek waar vanuit het hart wordt gewerkt 

met kinderen, omdat we overtuigd zijn dat als we 100% voor het kind gaan, we hun leven 

mooier kunnen maken. Uitgangspunt is dat de kinderen van Zomerkind gelukkig zijn, zich 

kunnen ontwikkelen, dat hun talenten worden aangesproken en tot hun recht komen.  (zie 

www.zomerkind.nl) 

De functie 
Als begeleider geef jij  uitvoering aan de één-op-twee begeleiding en verzorging van de 
kinderen. Met veel liefde en geduld werk je bij elk kind individueel aan een optimale basis; 
contact, plezier, communicatie, gezonde voeding en beweging. Je werkt met diverse 
methoden en therapieën waarmee we onze kinderen kunnen laten groeien en ontwikkelen.  
 
Wij vragen van jou 
Een relevante beroepsopleiding, enige jaren ervaring en affiniteit met de doelgroep is een 

vereiste.  Vanwege onder andere de fysieke belasting die het werk met zich meebrengt is 

een sterk gestel van belang.  Een verklaring omtrent gedrag dient voor indiensttreding 

overhandigd te worden. De werkdagen zijn in principe op maandag , dinsdag, woensdag en 

donderdag.  

Jouw kwaliteiten 
Vanuit enthousiasme en oprechte gedrevenheid kijk je zo goed mogelijk naar elk kind 

individueel. Je denkt in mogelijkheden en probeert samen met de vaste teamleden voor 

ieder kind het magisch puzzeltje te leggen. Je bent initiatiefrijk, energiek, creatief en positief 

en flexibel ingesteld.  

Wij bieden jou 
Een inspirerende en unieke werkplek met betrokken en enthousiaste teamleden.  
Afhankelijk van je ervaring bieden wij je een marktconform salaris. De arbeidsvoorwaarden 
zijn vastgelegd in de CAO gehandicaptenzorg.  
 
Meer informatie 
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar m.peters@zomerkind.nl of via het postadres:  
Van Oldenbarneveldstraat 10B 3264 VB  Nieuw-Beijerland.  
Start functie: medio januari 2021 tot juni 2021.  
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