
 

 

 

 

 

 
 

Kidscasa Kinderopvang B.V. zoekt op korte termijn een 

Sportieve pedagogisch medewerker BSO 15 uur 
 

Die voornamelijk zal worden ingezet tussen 14.00- 18.00 voor de naschoolse opvang  

bij onze Sport en Spel BSO in Peize. 

 

Kidscasa Kinderopvang B.V. 

biedt kinderopvang, 

gastouderopvang en speciale 

kinderopvang in Noord-

Nederland en vanuit de SPiN 

peuterspeelzaalwerk in de 

gemeente Noordenveld.  

Kinderen van 0-12 jaar 

worden opgevangen in goed 

geoutilleerde accommodaties 

en gastgezinnen. 

 

Het gastouderbureau 

bemiddelt in de opvang bij 

gastgezinnen thuis. 

 

Wij streven er naar om zo veel 

en zo goed mogelijk in te 

spelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen, en hierin 

vernieuwend te zijn. 

 

Kidscasa Kinderopvang B.V.  

is voortdurend op zoek naar 

de balans tussen het 

welbevinden van de kinderen, 

het belang van de ouders en 

de mogelijkheden van de 

organisatie.  

 

De functie 

Als pedagogisch medewerker op een buitenschoolse opvang creëer je 

een gezonde, warme en veilige omgeving voor het kind en stimuleer je 

de brede ontwikkeling van kinderen.   

De  pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor: 

 de dagelijkse opvang,  ontwikkeling en verzorging van een groep 

kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar 

 Het organiseren en  aanbieden van op de doelgroep afgestemde 

activiteiten op het gebied van sport- en spel 

 Professionele contacten met ouders 

 

Uw profiel 

Wij zoeken een collega die: 

 beschikt over een afgeronde kindgerichte sportopleiding op 

minimaal MBO-niveau 

 enthousiast is en plezier heeft in het werken met kinderen, ouders 

en collega’s 

 flexibel is, inzet toont en een positieve instelling heeft 

 Zelfstandig kan werken 

 

Wij bieden u 

Een jaarcontract in een veelzijdige functie waarin u vorm kunt geven 

aan een zich ontwikkelende werksoort. 

 

U wordt gesalarieerd conform de CAO Kinderopvang. 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiemanager, Rian Menninga, op 

telefoonnummer 050-5020244.  

 

U kunt uw sollicitatie, voorzien van CV, voor  6 augustus 2018 per e-mail zenden aan: P&O@kidscasa.nl 

 

www.kidscasa.nl 


