Vacature vrijwilliger/pedagogisch medewerker SportBSO Bemmel
Ingang: per 19 augustus 2019
Ben jij gek op kinderen en vind jij hun ontwikkeling interessant? Vind jij het leuk om mee te denken over
activiteiten met pedagogische meerwaarde? Dan zijn wij op zoek naar jou!
SportBSO Bemmel
De organisatie waar jij aan de slag gaat is een nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Bemmel gericht
op een gezonde leefstijl. De opvang is gevestigd in de kantine van Sportclub Bemmel. SportBSO Bemmel
heeft als doel dat kinderen door sport- en spelactiviteiten kunnen ontspannen door inspanning.
Hierbij staat de ontwikkeling van het kind centraal en zal ieder kind stappen kunnen zetten op
persoonlijk, sportief en sociaal gebied. Plezier staat voorop! Belangrijk is dat ieder kind zich thuis
voelt en zichzelf kan zijn. De SportBSO zal starten met groepen van maximaal elf kinderen met
minimaal twee begeleiders, zodat er genoeg ruimte is voor individuele aandacht.
Wauw! En wat doe ik dan precies?
Als pedagogisch medewerker draag je de zorg voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar. Je bent vooral
verantwoordelijk voor de activiteiten die binnen zullen plaatsvinden. Je bedenkt een leuk en divers
aanbod voor de kinderen die op dat moment liever binnen dan buiten willen spelen. Door jouw
pedagogisch inzicht zijn dit leuke én leerzame activiteiten waarbij kinderen zich in hun eigen tempo
kunnen ontwikkelen. Omdat het een nieuw initiatief is, zal eigen inbreng dan ook zeker gewaardeerd
worden.
Welke dagen?
De SportBSO zal starten op 19 augustus 2019 en is open op de maandagen, dinsdagen en donderdagen
tussen 14.00 uur en 18.30 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zal dit meer kunnen zijn, afhankelijk van
de kinderen die er komen.
Wat wij bieden:
o Je werkt parttime zodat je genoeg tijd over hebt voor andere bezigheden;
o Je zult in eerste instantie een vrijwilligersvergoeding ontvangen, maar wel met uitzicht op een
bepaald tijdscontract (de intentie is voor langere periode);
o Je krijgt een unieke kans om meer werkervaring op te doen in een creatieve omgeving;
o Door onderlinge feedback en persoonlijke aandacht vanuit de BSO blijf jij je ontwikkelen;
o Ruimte voor eigen inbreng;
o Eventuele reiskostenvergoeding;
o Ruimte voor ontwikkeling d.m.v. opleidingen en cursussen.
Wat wij vragen:
o Je vindt het leuk om met kinderen te werken;
o Je hebt een flexibele houding en je communiceert duidelijk;
o Je vindt het leuk om de SportBSO verder te helpen ontwikkelen;
o Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
o Je bent niet bang om initiatief te nemen.

Solliciteren
Is deze functie echt wat voor jou, of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar
info@sportbsobemmel.nl en hopelijk drinken wij snel een kopje koffie met je.

