Vacature Sportinstructeur
In januari 2021 opent Sportify Kids een nieuwe BSO locatie in Grootebroek, De Zouaven!
Ben jij een enthousiaste sportinstructeur en vind je het leuk om met kinderen te werken? Dan is
werken bij Sportify Kids iets voor jou!
Algemeen
Onze pedagogen en sportinstructeurs maken elke dag een uitdagend en leuk programma voor de
kinderen van onze peuter opvang en buitenschoolse opvang. Dit doen zij aan de hand van onze vier
pijlers: Sport, Creativiteit, Muziek en Vrije tijd.
Door afwisselende programma’s kunnen de kinderen op een leuke manier ontdekken waar hun
grenzen, capaciteiten en kwaliteiten liggen.
Over de functie
Als sportinstructeur bij Sportify Kids ben je verantwoordelijk voor het sport en spel programma van
de locatie en daarnaast ook inzetbaar voor andere taken zoals het ophalen van kinderen uit school,
10 minuten gesprekken, mentorschap en het organiseren van (sport) evenementen. Je helpt de
kinderen bij hun ontwikkeling en maakt ze enthousiast voor de verschillende activiteiten.
Opleiding en vaardigheden
- Je hebt een afgeronde opleiding Sport en bewegen niveau 3 / 4 of ALO.
- Je hebt relevante werkervaring met kinderen van 4 t/m 12 jaar.
- Je bent minimaal 20 tot 30 uur per week inzetbaar.
- Je bent sensitief en kind volgend en bent creatief in het verzinnen van verschillende sport
activiteiten.
- Je bent woonachtig in of in de omgeving van Grootebroek.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs (pré).
- Je bent in het bezit van een geldig EHBO diploma (pré).
Wij bieden
- Een uitdagende baan in een jong team.
- Een salaris conform cao kinderopvang.
- Reiskostenvergoeding buiten woonplaats.
- Sportify Kids werkkleding.
- Meerdere malen per jaar een Sportify College waarbij we onze kennis en ervaringen met
elkaar delen.
Solliciteren?
Spreekt Sportify Kids je aan en wil jij ons team komen versterken? Stuur dan je CV en motivatie naar
info@sportifykids.nl

