
 

 

Vacature Elst  

Pedagogisch Medewerker  

 

  15 - 18 uur per week 

Vanwege uitbreiding van onze locatie in Elst zijn wij op zoek naar een sportieve, pedagogisch medewerker 
voor circa 15 -18 uur in de week.  
Dit zal in eerste instantie tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van 13.15 uur tot 17:30 uur 
zijn. Verder zal in de vakanties volledige dagopvang worden verzorgd, waar je 6 uur per dag werkt.   

 
De Voetbal BSO  
‘Thuis op de (voetbal)club’, dát is waar De Voetbal BSO voor staat. Een uitdagende plek waar kinderen zelf 
invulling aan hun vrije tijd mogen geven. Kinderen ervaren, naast lekker veel voetballen, een divers sport- en 
spelaanbod zoals (knots)hockey, basketbal, poolen en (tafel)tennis. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan 
georganiseerde activiteiten, rustig een boekje lezen of in de speelhoek aan de slag met LEGO.  
Het team van medewerkers streeft naar een omgeving waarin elk kind zichzelf én uniek mag zijn, waar het 
naar hartenlust kan spelen en wordt uitgedaagd.  
 
Wat ga je bij ons doen?  
Samen met je team bedenk je activiteiten afgestemd op de behoefte van de kinderen en in de geest van ons 
pedagogisch beleid en de activiteitenplanning. Deze is zodoende ingericht dat we kinderen kennis laten 
maken met nieuwe spellen en sporten om zo te voorzien in een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling. 
Tijdens de schoolvakanties ontwikkel je samen met je BSO-team dagprogramma’s en organiseer je 
uitdagende activiteiten en avontuurlijke uitstapjes. Je speelt mee en bent niet alleen sportief aangelegd maar 
vooral ook actief sportief! 
 
Wat bieden wij jou? 
Ga je bij ons werken dan stap je in een energiek team van sportieve medewerkers. We zijn trots op ons werk 
en willen kinderen dagelijks een toffe (mid)dag aanbieden, iedere dag weer. Wij willen ons blijven ontwikkelen 
– ook op het gebied van BSO – en jouw mening is hierin belangrijk. Daarnaast kijken we naar jouw individuele 
behoefte en investeren we in jouw persoonlijke groei. Daar waar mogelijk groei je door binnen de organisatie. 
Uiteraard bieden we jou: 
 
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie deze bij goed functioneren  
  te verlengen en wellicht uit te breiden;  
- Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van je ervaring); 
- Vast en hecht BSO team van gedreven en enthousiaste collega’s; 
- EHBO-diploma voor kinderen. 
 
Wat vragen we van jou? 
Uiteraard ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en ontwikkeling van onze kinderen, wat maakt dat 
we het volgende van je vragen: 
 
- Je bent in het bezit van een diploma (MBO3, MBO4 of HBO) die jou kwalificeert om te werken in de  
   kinderopvang (bijv. Pedagogisch medewerker, ALO, Sportkunde of ROC Sport & Bewegen/CIOS niveau 4); 
- Communicatieve en sociale vaardigheden; 
- Hoog verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 
Solliciteren?  
Verzend je CV naar info@devoetbalbso.nl en vergeet vooral niet om je motivatie toe te voegen!  
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