
 

 

  V A C A T U R E  
 

Groepshulp/huishoudelijk medewerker 
 
Kinderopvang Les Petits 
Les Petits bestaat sinds 1983 en vangt elke dag met plezier, enthousiasme en professionaliteit 
kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar. Onze 21 locaties zijn gevestigd in Zuid Kennemerland waar 
235 medewerkers werken. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige opvang. Dit uit zich in een 
veelzijdig activiteitenaanbod, mooie locaties met veel buitenruimte, veelal gelegen in een groene 
omgeving. Binnen Les Petits zijn de lijnen kort en nemen we de tijd voor persoonlijke begeleiding. 
We bieden veel scholingsmogelijkheden en andere extra’s, zoals voordelig sporten in je eigen buurt.  
 
Wij zoeken 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste groepshulp/huishoudelijk medewerker die 
onze  pedagogisch medewerkers kan ondersteunen op verschillende locaties. Je zal 
verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke taken op de vestiging en zorgt dat de locatie er 
representatief uit ziet. Daarnaast ondersteun je collega’s in het werken met de kinderen indien dit 
nodig is. 
 
Functie eisen 
Je beschikt over een flexibele werkhouding, kunt goed communiceren en je kunt zelfstandig aan het 
werk. Je hebt de kennis en kunde om je eigen taken veilig en goed uit te voeren. Het is belangrijk 
dat je affiniteit hebt met de doelgroep. Een afgeronde opleiding Helpende Welzijn niveau 2 is een 
pré.  
 
Wij bieden: 
Een fijne, dynamische organisatie met een “samen maken” mentaliteit. Salariëring zal geschieden 
conform de CAO kinderopvang, in de functie van medewerker Groepshulp / huishoudelijk 
medewerker is dit schaal 5. 
    
 
 
Wij zoeken per direct: 
 
Meerdere groepshulpen / huishoudelijk medewerkers voor de regio’s Aerdenhout, Bloemendaal en 
Overveen/Haarlem voor gemiddeld 20-24 uur per week verdeeld over verschillende dagen. Minder 
uren zijn ook een optie waarbij je dan aan één locatie gekoppeld kan worden. Tijden en werkdagen in 
overleg. 
 

 
Wil je wat meer informatie, bel dan naar Félice Hofhuizen, telefoonnummer 023-5318240. Heb 

je interesse in bovenstaande vacature, e-mail dan een brief met CV met je motivatie naar 
fhofhuizen@lespetits.nl 
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