BSO topper
SKOL is dé BSO voor buitenspelers van 4 t/m 12 jaar in de Bollenstreek. Bij SKOL werken
we aan de toekomst van kinderen, wat is er mooier dan dat? SKOL werkt actief aan een
prettige werkomgeving voor haar personeel. Onze medewerkers kunnen met plezier bij
ons werken en zijn trots op het bedrijf waar ze werken. Wij bieden uitdaging in het werk
en stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen. We gaan er vanuit dat je samen
meer bereikt dan alleen. En dat doen we in een frisse en informele cultuur waarin iedereen zijn bijdrage kan leveren.
waarom SKOL?
Bij ons ontdekken kinderen de lol van in beweging zijn, samen sporten en buitenspelen.
Winnen en verliezen. Trots, fantasie en avontuur. Jezelf ontwikkelen en betrokken met
elkaar omgaan. Als begeleider inspireer en motiveer je spelenderwijs en laat je ieder kind
z’n plek vinden in de groep. Onze BSO toppers bedenken sport- en spelprogramma’s
waarin kinderen zich kunnen uitleven en ontwikkelen. Met alle vrijheid om er samen een
eigen invulling aan te geven. Kinderen hebben bij ons wat te zeggen.
De functie is voor 22-27 uur per week, verdeeld over 4-5 werkdagen. De exacte invulling
is afhankelijk van de groep en locatie.
wat maakt jou een BSO topper?
We kijken uit naar mensen met een drive om kinderen aan het sporten en bewegen te
zetten. Sportievelingen met een eigen woeste kwaliteit. Iemand die aanpakt en flexibel
is. Gek durft te doen, kind met de kinderen, maar ook inspirerend en motiverend is. Kun
jij dansen, bergbeklimmen, surfen, goochelen? Ben je een freerunner of heb je een andere sportieve kwaliteit?
checklist
• je bent sportief
• je hebt minimaal 2 jaar ervaring in werken met kinderen op een BSO
• je hebt een diploma van een sportopleiding (ALO, CIOS, ROC Sport & Bewegen niveau 4) of een pedagogische opleiding
• je woont in de Bollenstreek
• je hebt je rijbewijs
• je bent beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag
• je hebt een eigen, sportieve kwaliteit.
Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
laat ons zien wie je bent en wat je te bieden hebt!
Upload via de website je motivatie en cv met foto of stuur je motivatie en cv met foto
naar personeelszaken@skolkinderopvang.nl.
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