Vacature BSO
Wij zoeken jou!
Ben jij de pro-actieve, inspirerende en pedagogisch sterke medewerker die wij zoeken?
Op de BSO staat plezier en bezig zijn met je persoonlijke interesses voorop. Na een hele
dag school moeten de kinderen zich kunnen ontspannen door dingen te doen waar ze
energie van krijgen. Dit kan door juist buiten heel actief bezig te zijn, te ontspannen
met een boekje of een knutsel of door een cursus te volgen. Je zorgt ervoor dat de
kinderen plezier hebben, je prikkelt ze tot het aangaan van nieuwe uitdagingen en waar
nodig begeleid je ze hierin. Hierbij houd je rekening met verschillende leeftijden,
interesses en talenten. Daarnaast is het belangrijk dat je zorgt voor een veilige en
vertrouwde omgeving. Het kind staat centraal, maar ook het contact met ouders en de
school is erg belangrijk.
Op de BSO werk je tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag tussen
14:00 en 18:00 uur en op woensdag en vrijdag tussen 11:30 en 18:00 uur op de NSO.
Tevens kun je worden ingezet op de VSO tussen 7:00 en 8:30 uur. In de vakanties werk
je hele dagen.
We zoeken iemand die ook creatief is in het bedenken van leuke activiteiten. Zowel op
gebied van uitjes als knutselen of activiteiten op de locatie, voor de NSO of tijdens de
vakantieweken. Tijdens de vakanties wordt er een heel programma samengesteld met
leuke en uitdagende activiteiten.
Verwachtingen van wat jij Hoi Pippeloi kan bieden
 Je beschikt over een kindgericht MBO 3 of MBO 4 diploma;
 Staat stevig in zijn/haar schoenen;
 Heeft nieuwe verfrissende ideeën in het aanbieden van activiteiten en het creëren
van een rijke leeromgeving;
 Creatief en vernieuwend;
 Flexibel, zowel qua werkdagen als met onverwachte gebeurtenissen;
 Zowel zelfstandig als in een team kunnen functioneren;
 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 Basis computervaardigheden;
 Overzicht hebben en rust kunnen brengen in een groep;  In bezit van Rijbewijs
B.
Wat heeft Hoi Pippeloi jou te bieden?
 Een afwisselende en uitdagende werkomgeving;
 Ruimte voor eigen initiatieven;
 Een gezellig team;
 Een min-max contract van 15-25 uur;
 Afhankelijk van ervaring word je ingedeeld in salarisschaal 6 CAO Kinderopvang;
 Vanaf 15 kilometer enkele reis reiskostenvergoeding.

Interesse?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, herken jij jezelf in bovenstaand profiel en lijkt het
je leuk om bij ons Kindercentrum te werken? Dan nodigen wij jou van harte uit om te
reageren! Dit kan tot 18 april 2022.
Contactgegevens: Hoi Pippeloi, t.a.v. Merove Loots, Groningenlaan 93, 9642 EH
Veendam E-mail: sollicitatie@hoipippeloi.nl Tel: 0598 380522

