
 

Ben jij sociaal, sportief, positief ingesteld, flexibel, leergierig, 
stressbestendig?  
 
Ben jij iemand die graag aan kinderen (4 -13 jaar) sport en 
spelactiviteiten aanbiedt, die bijdragen aan hun ontwikkeling? 
 
Werk jij graag in een hecht team, heb je een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en is werken met kinderen jouw 
passie? 
 
Dan ben je hier aan het juiste adres! 
 
 
 
 

Ester Gelsing Kinderopvang zoekt voor de SportBSO op sportpark de Grindslag in Wehl in combinatie met 
de BSO binnen Kindcentrum het Timpaan, een sportieve en pedagogische topper.  
 
Functieomschrijving 

• Je begeleidt en stimuleert de kinderen individueel en in groepsverband om deel te nemen aan het 
aanbod van sport- en spelactiviteiten. 

• Je organiseert activiteiten die aansluiten bij een thema, waarbij bewegen en creativiteit in al haar 
vormen centraal staan. 

• Je maakt makkelijk contact en zorgt voor een goede informatie-uitwisseling met ouders aan het eind 
van de middag. 

• Je bent initiatiefrijk, enthousiast en houdt van aanpakken in een zeer afwisselende functie. 

• Je hebt een flexibele houding, bent proactief, creatief en ondernemend. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Je legt contact met (sport)verenigingen, om samen te komen tot een uitdagend sport- en 
spelaanbod, zodat kinderen kennis kunnen maken met diverse sport- en spelmogelijkheden. 

• Je beschikt over pedagogische kennis en/of je hebt een sport opleiding genoten en hebt inzicht in 
groepsdynamische processen. 

• Je hebt kennis van thema-, sport- en spelactiviteiten en het opstellen/ uitvoeren van een uitdagend 
programma. 
 

Opleidingsniveau 

• Een afgeronde sociaal pedagogische opleiding; SPW 3 of 4, SPH, CMV of HBO Pedagogiek of een 
diploma sport en bewegingsleider; CIOS of ALO. 

• Ervaring in de kinderopvang en/of in het onderwijs . 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 

Wij bieden 

• Een uitdagende baan met doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

• Minimaal 12 uur per week. Afhankelijk van je opleidingsachtergrond en inzetbaarheid binnen de 
organisatie kan het aantal uren uitgebreid worden. 

• Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van kinderen, 
collega’s en organisatie wordt gewaardeerd. 

• Salaris volgens CAO Kinderopvang. 

 
Wil jij onze nieuwe collega worden, dan ontvangen we graag jouw cv en motivatie voor 14 juli 2021 

via ester@estergelsingkinderopvang.nl 
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