Pedagogisch medewerker
Sport BSO (9-16 uur)
Hey pedagogisch medewerker! Toe aan
een nieuwe uitdaging en ben jij, net als wij
gek op sportieve activiteiten? Kom dan werken bij Sport BSO
de VeldRakkers in Kerkdriel, onderdeel van Kinderopvang 't Veldmuisje!
✓
✓
✓

Geniet jij van voetballen, hockeyen, steppen of gewoon ouderwets tikkertje?
Ben jij sportief, graag buiten en heb jij de leukste activiteiten en clinics zo paraat?
Hou je rekening met verschillende talenten en interesses van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.
Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou!

Waar en hoe?

Wat levert jou dat op?

Met onze nieuwe Sport BSO, die start na de zomervakantie, maken we gebruik van het terrein van
voetbalvereniging DSC.

•
•

Een dienstverband van 9 tot 16 uur per week.

•
•

Aandacht voor jouw ontwikkeling.

•

8% vakantiegeld en 3% eindejaarsuitkering,
conform cao-kinderopvang.

Met twee grote velden volledig tot je beschikking, krijg
je de kans om kinderen uit te dagen (nieuwe) sport en
spellen te ontdekken. Hoe? Dat ga je voor een groot
deel zelf vormgeven met je collega’s. Samen zorg je
ervoor dat de kinderen aan het eind van de dag niet
meer naar huis willen!

Ben jij het?
Wie zien je graag in ons team, als je voldoet aan
onderstaande voorwaarden:
• Je bent in het bezit van een relevant diploma van
Sport en Bewegen, CIOS, ALO of Sportkunde*.
• Je hebt ervaring in het trainen en/of begeleiden
van kinderen.
• Je bent minimaal 1 middag per week beschikbaar
tussen 14.00 uur – 18.00 uur en in vakanties de
hele dag.

Handig om te weten!
*Weet je dat je al aan de slag mag zodra je 50% van je
studiepunten of je bent toegelaten tot minimaal het
3e jaar? De perfecte baan om te combineren met je
laatste studiejaar. Of een mooie combinatie met jouw
eigen ZZP-schap, een baan in de horeca of jouw werk
op de sportschool!
Twijfel je? Denken we graag met je mee.

Veel leuke nieuwe collega’s bij een kleinschalige
organisatie die volop in beweging is.
Salaris conform cao-kinderopvang, schaal 6 tussen
€ 2.155,- en € 2.935,- voor een fulltimebaan,
waarbij inschaling afhankelijk is van je relevante
werkervaring.

Interesse gewekt?
Als je bij BSO de VeldRakkers denkt te passen dan
komen wij heel graag in contact met jou! Dit kan op de
volgende manieren:

•

Weet je al dat dit dé baan voor jou is? Stuur
dan je CV en motivatie gelijk naar:
personeelszaken@t-veldmuisje.nl

•

Wil je eerst meer weten? Bel dan met Erica Adolfs
tel: 041 87 26 940

