vacatures
BSO Popeye is ruim 35 jaar een vertrouwd adres voor veel ouders en kinderen in Diemen voor
buitenschoolse opvang.
Wij hebben kleinschalige opvanglocaties zodat de kinderen dichtbij of in het gebouw van hun
basisschool opgevangen worden.
Wij zijn per direct op zoek naar:
* pedagogisch medewerker BSO *
Werktijden in de schoolweken (40 wkn) op maandag, dinsdag en donderdag standaard tussen
13:00 en 18:30 uur, in de schoolvakantieweken (12 wkn) in overleg tussen 08:00 - 18:30 uur.
Ben je creatief, muzikaal of sportief? Of hou je meer van buiten zijn, koken, toneelspelen of
spelletjes doen? BSO Popeye geeft je de middelen, jij deelt je talent met de kinderen!
Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen, zowel
individueel als in groepen, het activiteitenaanbod, de sfeer, de inrichting van ruimtes en
contacten met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Elke BSO werkt samen met een of
twee basisscholen in de directe omgeving. Wij werken in horizontale groepen (4-7 jaar en 8-12
jaar).
Herken jij jezelf hierin en heb je een kindgerichte mbo-opleiding afgerond en/of heb je een
schriftelijk overgangsbewijs naar het derde leerjaar of 50% van de studiepunten behaald van de
totale opleiding van een HBO Bachelor niveau opleiding?
Check op https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma of jouw diploma voldoet voor
de BSO
Wij bieden
werken in een vast team
gemiddeld 20 uur per week, naschoolse opvang 13 uur (schoolweken 40x), vakantie opvang 36
uur (of minder) (schoolvakantieweken 12x)
vakantiewerk schoolvakanties basisscholen (regio Noord)
36 uur per week in de schoolvakanties (minder ook mogelijk, minimaal 16 uur)
bijbaan
15 uur per week, minder/meer ook mogelijk min 6 uur, max 20 uur
Werktijden: in schoolweken (40x) tussen 13:00/14:00 tot 18:30 uur, in schoolvakantieweken
(12x) tussen 08:00 tot 18:30 uur
*
*
*
*
*

salaris conform CAO Kinderopvang schaal 6 (€ 14,16 - € 18,81 bruto per uur);
reiskostenvergoeding openbaar vervoer of -tegemoetkoming eigen vervoer;
eindejaarsuitkering 3%;
bijscholing;
collegiale werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng.

Heb je interesse? Stuur een bericht via WhatsApp of bel naar Saskia 06-61954791.
Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag en registratie in het personenregister
kinderopvang maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

