Medewerker BSO Emst (14 uur)
Vind jij het leuk om met kinderen van de basisschoolleeftijd op te trekken? Ze uit
te dagen en leuke activiteiten met ze te ondernemen? Voor onze BSO in Emst zijn
wij op zoek naar een enthousiaste BSO medewerker voor de maandag, dinsdag en
donderdag. Op maandag en donderdag draai je bij voorkeur ook voorschoolse
opvang. Wil je meer dagen/uren werken? Er zijn volop mogelijkheden binnen de
flexpool. We bekijken graag samen met jou de mogelijkheden en de uren die je wilt
werken.
Wat ga je doen?
’S ochtends vang je van 7.30 tot 8.30uur de kinderen op voordat ze naar school
gaan. Jij zorgt voor een goede start van de dag en dat de kinderen op tijd in de
klas zijn.
'S middags vang jij de kinderen op na school en zorgt voor een gezellig
tafelmoment met wat eten en drinken zodat de kinderen hun verhaal kunnen doen.
BSO betekent voor de kinderen vrije tijd met activiteiten zoals spelletjes,
knutselen, spelen in de bouw-of poppenhoek, boekjes lezen, buiten spelen,
ravotten of gewoon lekker niets doen. Dus na het tafelmoment tijd voor actie! En
jij vindt het geweldig om actief met ze mee te spelen. Met behulp van het
activiteitenprogramma Doenkids ga je leuke dingen ondernemen met de kinderen.
Als ouders hun kind komen ophalen vertellen de kinderen enthousiast dat ze een
leuke middag bij je hebben gehad.

Jij:
•
•
•

•
•
•

voelt je thuis bij de christelijke identiteit van BijdeHandjes. Vanuit jouw
persoonlijk geloof kun jij met kinderen praten en zingen over God;
kan werken op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Daarnaast kan jij
op maandagochtend en donderdagochtend voorschoolse opvang draaien.
beschikt over een relevante opleiding op minimaal MBO 3 niveau zoals Sport
en bewegen mbo niveau 3/4 pedagogisch medewerker niveau 3/4
onderwijsassistent niveau 3/4. En/of je bent derdejaars HBO (ecologische)
pedagogiek, social work of PABO en je hebt 50% van je studiepunten
behaald. Ben je benieuwd of jouw diploma voldoet aan de eisen om starten
op de BSO? Doe de Diploma check of vraag het ons.
neemt initiatief en onderneemt graag leuke dingen met kinderen;
kan goed overzicht houden en biedt structuur door samen met je collega’s
in verschillende groepen activiteiten aan te bieden.
bent in het bezit van rijbewijs B.

Werken bij BSO Emst
Heb jij altijd al eens helemaal zelf de regie willen hebben over een BSO? Dan is dit
een leuke kans en uitdaging. Samen met een groep van ongeveer 10 kinderen ga jij
leuke activiteiten met ze ondernemen. De kinderen kijken naar jou uit!
Wil je meer uren werken?
Dat kan! Stap in onze Flexpool. Er zijn volop mogelijkheden in de regio
Emst. Kortom, tijdens ons kennismakingsgesprek vertellen we je er alles over.
Wij bieden
Je komt in een enthousiaste, informele, groeiende en mensgerichte organisatie
met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Een dienstverband van minimaal 8
uur per week. De functie valt in schaal 6 conform CAO Kinderopvang. Dat betekent
op basis van een 36-urige werkweek een salaris van minimaal € 2.155 en
maximaal € 2.935 bruto per maand (afhankelijk van je ervaring). We bieden een
reiskostenvergoeding, 8% vakantietoeslag, pensioenregeling, diverse
opleidingsmogelijkheden, 26 vakantiedagen (bij fulltime werkweek) en een
collectieve zorgverzekering bij Prolife.

Gaat dit over jou?
Stuur dan je motivatie + CV uiterlijk 11 juli naar Jorien van Veelen, locatiemanager
Emst. jorien@bijdehandjes.info

