VACATURE: BSO TOPPER 12 UUR
Wil jij met veel plezier naar je werk gaan? Kom dan werken bij het leukste team van Nederland.
Wij zoeken een nieuwe collega voor op onze jongste BSO groep die net als ons niet stil kan zitten,
creatief kan denken, graag buiten is, het leuk vindt om te sporten en dit alles met veel
enthousiasme doet.
Wij bieden één van de leukste werkplekken aan in Zwolle, een enthousiast jong team die alle ruimte
krijgt om samen te bouwen en te groeien. Voldoende ruimte tot inspraak, meedenken en genoeg
vrijheid om je enthousiasme er op los te laten gaan.
Heb je altijd met kinderen willen werken, en heb je nog niet de benodigde papieren is een BBL traject
ook bespreekbaar als jij denkt de BSO TOPPER te zijn die wij zoeken.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Het begeleiden van kids, zowel in groepsverband als individueel
Organiseren van activiteiten gericht op de ontwikkeling
Periodieke ouder/ verzorger contacten
Onderhouden van contacten met de betreffende basisscholen & sportclubs

Functie-eisen
• Jij hebt bij voorkeur relevante BSO werkervaring.
• Een kind-, sport- of cultuurgerichte opleiding conform de eisen van de CAO Kinderopvang
• Inzetbaarheid op de maandag, donderdag en vrijdagmiddag.
• Minimaal 6 maanden beschikbaar voor Kinderopvang Breed.
• Geen relevante werkervaring of scholing, maar wel een BSO TOPPER en bereidt een BBL-traject te
volgen.
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Wil je ook werken bij Breed?
De beste kinderopvang van Zwolle (KOV Awards 2016), onder leiding van de beste praktijkopleiding
van Overijssel (Beste Praktijkopleiding 2018).
•
•
•

Wij bieden werk binnen een inspirerende en informele omgeving waarin je jezelf voldoende
kunt ontwikkelen en ontplooien.
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst op basis van ca. 12 uur per week met uitzicht op
verlenging of in het geval van BBL een leer/ werkovereenkomst voor minimaal 12 uur per
week op onze BSO.
Motiverende secundaire arbeidsvoorwaarden
En een uitdagende en afwisselende baan met marktconforme salariëring CAO Kinderopvang
2018-2019.

Kortom: Wil jij ook werken binnen een bedrijf waar we op donderdag allemaal standaard verkleed naar
het werk gaan om het maandthema beter over te brengen en/of waar op vrijdag de karaoke machine een
standaard onderdeel is van het spelaanbod?
Stuur dan een mail naar info@kinderopvangbreed.nl t.a.v.: Marloes van der Poot. Solliciteren kan tot
uiterlijk tot 27 september 2019. Zorg dat je motivatiebrief een goede eerste indruk van je geeft en
stuur je CV alvast mee.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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