Vacature(s) SPORT BSO
Kids Aktief is op zoek naar een sportieve medewerker die het leuk vindt om een
gevarieerd aanbod te geven aan sport en spel aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar.
WAT GA JE DOEN
Je gaat aan het werk op één van de sport BSO (buitenschoolse opvang) vestigingen. Je organiseert
activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Schept een huiselijke sfeer binnen de groep waarin
kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen. Begeleidt kinderen zowel in groepsverband als
individueel opzicht. Dit doe je samen met jouw collega’s in een zelfsturend team.

WAT BIEDT KIDS AKTIEF JOU
o
o
o
o
o
o
o

Een afwisselende baan in een zelfsturend team met eigen verantwoordelijkheden.
Vrijheid voor het bedenken en organiseren van sporten en activiteiten.
Een prettig werksfeer in een jong en dynamisch team.
Een plek om jouw talenten verder te ontwikkelen.
Een baan (12-32 uur) met werkzaamheden die bij jou passen met perspectief op
doorgroeimogelijkheden.
Fijne arbeidsvoorwaarden. (salaris conform CAO, reiskosten en een jaarlijkse wintersport)
In overleg wordt gekeken welke vestiging het meest prettig voor jou is.

WAT KAN JIJ KIDS AKTIEF BIEDEN
o
o
o
o

Je hebt affiniteit met kinderen en sport.
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent een echte teamspeler.
Je hebt een afgeronde (HBO- of MBO) sport, pedagogische- of andere opleiding waarmee je
in de kinderopvang mag werken. (https://www.kinderopvang-werkt.nl/caokinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang)

WAAR ZIT KIDS AKTIEF
Kids Aktief heeft haar sport BSO vestigingen in de gemeenten Amsterdam (Noord, Centrum, Oost en
Zuid), Amstelveen en De Ronde Venen.

EXTRA BIJ KIDS AKTIEF
Naast de Sport BSO vestigingen doet Kids Aktief nog meer. Zo organiseert Kids Aktief sportkampen
tijdens de vakanties, een breed aanbod van Hockey- tot Surfkamp en Voetbal- tot Paardrijdkamp.
Heeft Kids Aktief diverse projecten in samenwerking met het sportmerk Nike, gemeenten, VUmc en
meer. En een eigen zwemschool, Kids Aktief Aqua.

