
 

Vacature BSO 

Wij zijn per direct op zoek naar een Pedagogisch Medewerker voor onze BSO!  

Vind jij het leuk om je steentje bij te dragen aan de begeleiding en verzorging van kinderen? 

Werk je graag op een locatie met een huiselijke en laagdrempelige sfeer waar iedereen zich 

thuis voelt? Ben je creatief in het bedenken van activiteiten? Dan zijn we op zoek naar jou!  

De Functie:  

We bieden opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar verdeeld over 3 KDV groepen en 2 BSO 

groepen. Voor onze locatie in Almere Stad zoeken wij per direct een pedagogisch medewerker. 

Als pedagogisch medewerker draag je zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving. Een plek 

waarin kinderen zich vrij voelen en zich, in eigen tempo, kunnen ontwikkelen door spel en 

ontdekking. Samen met collega’s en kinderen bedenk je de leukste binnen- en 

buitenactiviteiten. De ene dag verzin je een leuke knutsel en een dag later organiseer je een 

gezellige picknick in onze buitenspeelruimte. In deze functie wordt flexibiliteit van je 

gevraagd. De uren zijn verdeeld over verschillende diensten Nso Vso Tso en vakanties.  

Wij zoeken een collega die: 

 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  beschikbaar is.  

 Enthousiast is en van aanpakken weet.  

 Ervaring heeft in een soortgelijke functie.  

 Taaltoets 3F en certificaat EHBO aan kinderen in het bezit heeft of bereid is dit te halen.  

 Een afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO 3 niveau heeft.  

 Affiniteit heeft met het Christelijke geloof. 

Wat bieden we jou?  

 Een afwisselende en uitdagende baan.  

 Een prettige werksfeer.  

 Ruimte voor eigen inbreng en initiatief.  

 Jaarlijks aanbod van scholing en cursussen. 

 Coaching op het werk.  

 Salaris conform CAO Kinderopvang.  

 Een contract voor 25,5 uur per week.  

 

Ben jij de topper die we zoeken? Stuur dan  je cv en motivatiebrief naar 

mailto:angele@kinderdagverblijfoliver.nl t.a.v. Angele Hodge. 
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