
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportieve meester of juf gezocht 

voor het sport&spel programma op onze BSO 
 
 

Yes! Je hebt net je diploma of bijna! En nu? Wij hebben voor jou en/of  jouw 

klasgenoot een hele toffe baan op de leukste BSO van Almere! 
 

Wij zoeken iemand die: 

- In het bezit is van een afgeronde MBO of HBO opleiding die kwalificeert om als pedagogisch 

medewerker werkzaam te mogen zijn op een BSO; 

- Ervaring heeft in het geven van sportactiviteiten aan kinderen (stage, werk, vrijwilliger); 

- Het een uitdaging vindt om zelfstandig een programma op te zetten en uit te voeren aan 

onze BSO kinderen en eventueel ook (samen) 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 (uren en dagen in overleg); 

- 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 (alleen wanneer 

je niet kunt kiezen. Alleen bij ons willen werken is natuurlijk ook helemaal prima!); 

- Een eigen gymzaal waar jij de touwtjes in handen hebt; 

- Verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 

- Een marktconform salaris op basis van de CAO Kinderopvang in schaal 6; 

- 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 of buiten de deur  

mag werken; 

- Ruimte om zelf grootste plannen te maken om ook de buurt 

 en/of wijk te betrekken in jouw sportprogramma. 

Soort dienstverband: Jaarcontract met uitzicht op vast 

 

Kijk voor de hele vacature op onze website 

www.ikky.nl/vacatures of scan hiernaast! 

http://www.ikky.nl/vacatures

