
 
 

VACATURE Medewerker Helpende Zorg & Welzijn, regio Groot Rijnmond  
Voor 24-32 uur per week  
 
CityKids is per direct op zoek naar een enthousiaste, flexibele Medewerker Helpende Zorg & 
Welzijn voor 24-32 uur in de week voor de locaties Barendrecht en Capelle aan den IJssel.  
 
CityKids is een Medisch Kindzorg instelling. Bij CityKids kun je terecht bij het verpleegkundig 
kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum (KDC), KinderThuisZorg, praktisch 
pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en beschermd wonen en werken. Zorg voor kinderen 
en jongeren is onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun omgeving. Vanuit dit 
gezinsgerichte perspectief biedt CityKids ook gezinsbegeleiding op maat aan gezinnen met 
(jonge) kinderen.  
Het kinderdagcentrum is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met: 

- een ontwikkelingsachterstand 
- een (ernstige) verstandelijke beperking 
- een (ernstige) ontwikkelingsstoornis 
- een stoornis in het autisme spectrum 
- bijkomende gedragsproblematiek 

De doelgroep van het verpleegkundige kinderdagverblijf betreft kinderen van 0 tot 12 jaar 
met complexe somatische problematiek. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige 
kindgerichte omgeving waar met hulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en 
(ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan de optimalisering van de 
lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind.  
 
Inhoud van de functie 
De Helpende Zorg en Welzijn medewerkers ondersteunen de pedagogen en 
kinderverpleegkundigen in hun dagelijkse werkzaamheden op de groepen en  bieden zorg 
aan onze cliënten thuis op het gebied van wassen en aankleden.  
 
Functie eisen  

o Passie voor het werken met en zorgen voor kinderen 
o Initiatief kunnen nemen 
o Communicatief vaardig 
o Goed kunnen samenwerken 
o Flexibel, enthousiast en betrokken 
o Afgeronde opleiding in de zorg niveau 2 of 3 
o Je kan zowel in een team als zelfstandig functioneren.  

 
Salaris  
Conform CAO Jeugdzorg 
 



 
 

Informatie  
Kijk voor meer informatie over CityKids op onze website https://mkdvcitykids.nl. 
   
Sollicitatieprocedure  
Ben je geïnteresseerd in deze vacature van CityKids, solliciteer dan direct! Je brief met 
motivatie en Curriculum Vitae kan je mailen naar sollicitatie@mkdvcitykids.nl ter attentie 
van mevrouw B. van Spaendock. Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen 
via telefoonnummer 010-4673105. 
Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten 
hiervoor worden vergoed.  
Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wij ontvangen je 
CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk. 
 

https://mkdvcitykids.nl/
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