
Broer Konijn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en is gevestigd in Koedijk.
Centraal binnen ons werk staan: plezier, vertrouwen, spelenderwijs ontwikkelen, 
avontuurlijk spelen en huiselijkheid.

Wij zijn op zoek naar teamuitbreinding en hebben de vacature uitstaan voor een:

Enthousiaste Pedagogisch Medewerker BSO
Ben jij een zelfstandig, fl exibel, motiverend en enthousiast persoon en wil jij samen met 
de kinderen werken aan een gezellige plek buiten school? Dan hebben wij 
een leuke baan voor jou.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent een zelfstandig Pedagogisch Medewerker, maar komt ook goed uit 
de verf in teamverband. Je hebt affi  niteit met- en je hart ligt bij kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Je bent belangstellend naar zowel ouders, 
kinderen als je collega’s. Tenslotte beschik je over verantwoordelijkheids-
gevoel en realiseer je graag met je team een gezellige en veilige omgeving 
voor de kinderen. Een plek waar het kind centraal staat.

Wat zoeken wij?
• Iemand die een wisselend activiteiten aanbod kan verzorgen. 
 Denk hierbij aan: sport/spel/koken/muziek/dans/natuurbeleving.
•  We verwachten dat je een aantal ochtenden voor de voorschoolse 
 opvang beschikbaar bent.
• Minimaal drie middagen voor de naschoolse opvang dit in 
 combinatie met een pleindienst.  
•  In de schoolvakanties zullen dit drie hele dagen betreff en. 
 Meer in overleg is bespreekbaar.
•  I.v.m. de groei van de BSO is een uitbreiding in uren reëel. 
•  In het bezit van een rijbewijs (B).
•  Flexibel inzetbaar en beschikbaar.

Wat bieden wij?
•  Een gemiddelde werkweek van 24 uur. Met in de nabije toekomst 
 mogelijkheid tot een uitbreiding in uren.
•  Allereerst bieden wij je de kans om mee te werken aan de kwaliteit van Broer Konijn. 
•  Wij bieden je een uitdagende functie waarin je al jouw kwaliteiten kwijt kunt. 
•  Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO-Kinderopvang. 
•  Binnen onze organisatie heerst een informele en prettige werksfeer en 
 er zijn korte communicatielijnen. 
•  Een organisatie waar je de vrijheid hebt om je werk met passie en 
 plezier uit te voeren.

Interesse?
Wil je meer informatie of reageren? Stel je vraag of mail je motivatiebrief, 
waarin omschreven staat waarom jij de persoon bent voor deze functie, 

met uitgebreide CV o.v.v. BSO medewerker naar info@kinderopvangbroerkonijn.nl


