Kom jij betaald sporten en buitenspelen
met de leukste kinderen van Gorinchem?
Word jij enthousiast van sporten en bewegen, bruis jij van de energie en breng jij jouw enthousiasme
en energie graag over aan kinderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar een Sporttopper voor op de Buitenschoolse opvang (BSO)

Algemene beschrijving
Deze sport pedagogisch medewerker heeft een contract van gemiddeld 16 uur per week.
- Zeer goed te combineren met een andere baan onder schooltijd of in de avonduren
- Er zijn mogelijkheden om je contracturen verder uit te breiden
In de BSO verzorg en begeleid je sportactiviteiten voor een groep kinderen tussen 4 en 12 jaar oud.
Je bent sportief, enthousiast en creatief en je hebt pedagogische kennis over deze leeftijdsgroep. Jij
hebt je sportdiploma op zak en je bent een sporter in hart en nieren. Met jouw creatieve kijk op
bewegen en inzicht in de verschillende behoeften en ontwikkelingsfases van de kinderen weet jij
sportieve mogelijkheden te creëren en ga je uitdagingen aan met diverse sportverenigingen.
Doel van de functie
De Sport BSO is dé plek waar kinderen leren dat samen sporten leuk is. Samen met de vaste
medewerkers van de BSO creëer je een plek waar kinderen zich altijd welkom voelen (voor en na
schooltijd, maar ook in de vakanties), waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ook nog van alles te
beleven is. Dit doe je o.a. door:
- Het organiseren en uitvoeren van activiteiten op de sportvelden, atletiekbanen,
gymzalen en schoolpleinen
- Mee te denken over een vernieuwend en uitdagende activiteitenaanbod
- Samenwerking te zoeken met (sport) verenigingen
Wij bieden:
Een veelzijdige functie binnen een gezellige en informele werksfeer waar veel ruimte is voor eigen
inbreng. Salaris conform CAO kinderopvang.
Enthousiast: Mocht je interesse hebben in deze functie of vragen hebben, mail of bel dan naar onze
Sport coördinator Glenn Scheepbouwer:g.scheepbouwer@kinderopvanggorinchem.nl of 06-57939140
Nog geen diploma op zak, we hebben ook altijd plek voor enthousiaste stagiaires.

