Talentvolle pedagogisch medewerker SPORT
Als sportprofessional zit bewegen in je bloed! Je hart gaat sneller kloppen van enthousiaste kinderen die jij keer op keer weer laat ervaren
hoe leuk het is om te bewegen. In samenspraak met de kinderen zet je een spetterend sportaanbod neer op onze BSO-locatie. Dit doe je
natuurlijk niet alleen! Samen met je collega‘s vorm je een sportief team!
Hoe ziet jouw dag eruit?
Het is maandagochtend en de eerste kinderen komen binnenlopen. Je start vaak in de ochtend met een lekker creatief
programma. Om 8:00 uur loop je samen met de kinderen naar school om ze weg te brengen. Het is nu 8:30 uur en je
hebt net de laatste kinderen naar school gebracht. Samen heb je vanochtend tijdens de voorschoolse opvang al teams
gemaakt voor het spelcircuit dat jullie vanmiddag gaan spelen op de BSO. Je hebt er nu al zin in!
Even een paar uurtjes voor jezelf en dan start om 11:30 uur de tussenschoolse opvang. Na een paar uur
geconcentreerd werken en stilzitten, hebben de kinderen van jouw groep echt beweging nodig. Je eet lekker
een boterham met ze en kan daarna nog even een kort spel doen.
Met een klein herfstzonnetje in je rug, wandel je naar de basisschool en wacht je op de afgesproken plek tot alle kinderen er
zijn. Je checkt of iedereen z’n spullen bij zich heeft en gezellig kletsend lopen jullie terug naar de BSO. Lekker even wat fruit en
iets drinken met de kinderen. En dan aan de slag. De kinderen kunnen niet wachten. Super toch, dat enthousiasme!
Na een sportieve middag komen ouders hun kind ophalen. Je maakt een praatje met de ouder wat je bijna niet lukt omdat het kind in alle vrolijkheid zijn verhaal
wil doen over de middag. Na het gesprek prettig te hebben afgerond, ruim jij alvast de gebruikte materialen op en zwaai je de kinderen uit.
Wat heb je toch een geweldige job!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouw werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang van kinderen.
Je zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen
Je draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen d.m.v. het bedenken en uitvoeren
van sport activiteiten.
Je geeft ouders dagelijks een update over de ontwikkelingen van hun kind.
Wat bieden wij:
Een ongekend gezellige werksfeer met bruisende collega´s
Een goed salaris conform de CAO kinderopvang in schaal 6
Goede arbeidsvoorwaarden (denk hierbij aan bijvoorbeeld een vitaliteitsbonus)
Reiskostenvergoeding
Collectieve zorgverzekering
Werken in een inspirerende en professionele werkomgeving met veel ruimte
tot eigen inbreng
Ontwikkelingsmogelijkheden zoals het volgen van trainingen en cursussen.

Wat vragen wij?

• Een sport opleiding op minimaal MBO 3 niveau 					
• Een open houding en goede communicatieve vaardigheden			
• Je beschikt over de sociale competenties om goede relaties
op te bouwen met de kinderen en hun ouders.
• Je bent niet bang om vieze handen te krijgen		

Solliciteren? Klik hier

