vacature
BSO Popeye is ruim 30 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 *
voor maandag-, dinsdag- en donderdag (min/max- overeenkomst 10 - 20 uur per
week)
Werktijden in de schoolweken (40 wkn) tussen 14:00 - 18:30 uur,
schoolvakantieweken (12 wkn) 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 opleiding afgerond? Met veel MBO en
HBO diploma's ben je gekwalificeerd om te werken in de BSO (o.a. Pedagogisch
Medewerker, PW 3/4, SPW 3/4, LKC, KV/JV, Onderwijsassistent, MBO AB, AW, AT,
Sport & Bewegen, CW, IW, SCW, HBO SPH, CMV, IW, PABO, ALO, HBO Docent Dans,
Drama). Een overgangsbewijs naar het laatste leerjaar van deze HBO Bachelor niveau
opleidingen is ook voldoende indien je minimaal 75% van de studiepunten van de
totale opleiding hebt behaald.
Wij bieden
salarisinschaling CAO Kinderopvang schaal 6 (salaris: € 13,45 - € 17,90 bruto per uur)
goede secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenregeling, studiekostenregeling)
collegiale en professionele werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng.
Wij verwelkomen jou graag als onze nieuwe collega!
Tijdelijke contractperiode van een jaar, met intentie tot omzetting voor onbepaalde
tijd.
Wil je meer weten over Popeye? Kijk dan verder op onze website en je kunt ons ook
telefonisch bereiken via 020-6007730.
Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag en registratie in het
personenregister kinderopvang maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

