Pedagogisch beroepskracht met opleiding Sport & Bewegen
gezocht voor onze (sport) BSO en peutergym
In november 2019 is onze BSO verhuisd naar een nieuwe locatie waarbij wij alle kinderen een
activiteitenaanbod doen, die past bij hun interesse en/of talenten. Geïnspireerd op de meervoudige
intelligentie theorie van Howard Gardner.
Zo hebben wij een eigen gymzaal voor sportlessen, een bouwplaats, een studio waar kinderen leren
fotograferen, filmen, bewerken en programmeren of muziek editen en/of opnemen, een theater,
een kleuterhonk, een laboratorium, een chillplek, een atelier en een keuken. Onze kinderen kiezen
elke dag opnieuw waar zij willen spelen, leren en/of ontdekken.
Als ze voor jouw activiteit kiezen, dan kunnen ze jou vinden in je eigen gymzaal of buiten op het veld
of plein voor een gevarieerd aanbod. Je maakt je eigen sport- en spelprogramma en hebt een plan B
bij slecht of juist heel warm weer. Jij maakt er elke dag een feestje van met de kinderen en
stimuleert ze om nieuwe sporten uit te proberen. Een uitdaging waarbij je veel vrijheid krijgt en kunt
nemen. Daarnaast is er een mogelijkheid om meer uren te draaien door in de ochtenden peutergym
lessen te geven. Dat zijn speelse sport- en spellessen voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar in
samenwerking met een beroepskracht op onze peutergroepen.
Verder bouw je een band op met onze kinderen, door ook onze pedagogisch beroepskrachten te
ondersteunen om onze kinderen van school te halen of te brengen en mentor te zijn voor een vast
clubje kinderen waar jij een eetmoment mee deelt. Omdat jij vrolijk en sportief bent, fiets je met
onze gekleurde bakfiets vrolijk van en naar school! En is er een collega ziek, dan draai jij je hand er
niet voor om, om eens uit je comfortzone te gaan en een groot bouwwerk te maken in de
bouwplaats of een gezelschapspelletje te spelen in de chillhoek of tosti’s te maken of iets anders tofs
in één van onze lokalen.
Spreekt dit je aan en wil je meer weten? Solliciteer direct door ons je C.V. en korte motivatie te
sturen naar info@ikky.nl

Wij zoeken iemand die:
- In het bezit is van een afgeronde MBO of HBO opleiding die kwalificeert om als pedagogisch
beroepskracht werkzaam te mogen zijn op een BSO;
-

Ervaring heeft in het geven van sportactiviteiten aan kinderen;

-

Het een uitdaging vindt om zelfstandig een programma op te zetten en uit te voeren aan
onze BSO kinderen en/of peutergym lessen te verzorgen;

-

Een teamplayer die ook onze collega’s enthousiasmeert voor het sport- en spelprogramma;

-

Niet schuw is en durft te netwerken met bestaande initiatieven in de wijk, waarbij jij zou
kunnen aansluiten of een samenwerking mee kunt aangaan;

-

Bij voorkeur een rijbewijs heeft (het maakt je werk iets makkelijker, maar is niet vereist);

-

Minimaal 4, maar liefst 5 dagen beschikbaar is.

Wij bieden:
- Een uitdagende en deels zelfsturende baan in de kinderopvang als pedagogisch
beroepskracht op onze BSO voor de afdeling Sport & Bewegen met een min-max contract
van 27-36 uur;
-

De ruimte om naast jouw werk bij ons, ook een andere sportieve baan erbij te nemen buiten
de kinderopvang, zodat je meerdere leuke dingen kunt combineren;

-

Je eigen gymzaal waar jij de touwtjes in handen hebt en de vrijheid om deels je eigen rooster
te bepalen voor de ochtenden;

-

Verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;

-

Een marktconform salaris op basis van de CAO Kinderopvang;

-

Een gezellig divers team met zowel mannen als vrouwen.

Bijzondere secundaire arbeidsvoorwaarden naast de verplichte zaken in de CAO:
- Voorbereidingsuren sportprogramma die je deels thuis mag werken;
- Ruimte om zelf grootste plannen te maken om ook de buurt en/of wijk te betrekken in jouw
sportprogramma.
Soort dienstverband: Bepaalde tijd met uitzicht op vast

