
 
 
 

Ben jij onze nieuwe hoogvlieger? 
 
Voor de Buitenschoolse Opvang van AKROS Kinderopvang BV zijn wij met spoed op zoek naar: 
 

Enthousiaste pedagogisch medewerkers voor de BSO 
 
Vind jij het leuk om verschillende activiteiten voor kinderen te organiseren? Heb je zin om leuke uitstapjes te 
bedenken? Heb jij plezier in het werken met kinderen en straal je dit ook uit? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 
Als pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen (4-12 jaar) in een buitenschoolse opvang.  
 
Je zorgt voor een leuke en ontspannen sfeer waardoor kinderen met plezier naar de BSO komen. Je houdt de 
ontwikkelingen van de kinderen goed in de gaten en overlegt hierover met je collega’s, de ouders, de 
leidinggevende of een deskundige. Als ouders vragen hebben, kunnen ze natuurlijk bij jou terecht. Ook werk 
je samen met de scholen die verbonden zijn aan de BSO. 
 
Je brengt jouw specifieke expertise en ervaring in om kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken en 
ontwikkelen. Je organiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en natuur. De activiteiten 
leveren een bijdrage aan hun ontwikkeling en passen goed bij hun leeftijd.  
 
Je draagt zorg voor inventaris aan groeps- en gemeenschappelijke ruimten en verricht licht huishoudelijke en 
administratieve werkzaamheden. 
 
Wat neem je mee? 

• Een afgeronde (pedagogische) opleiding op MBO of HBO-niveau die kwalificeert voor het werken op de 
BSO. De opleidingsrichtingen zijn te vinden in de CAO Kinderopvang 2018 en in de bijlage. 

• Ervaring in het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd (bijvoorbeeld als vakkracht NSA) is een pre. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Een proactieve werkhouding 

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
 
Wat hebben we jou te bieden? 

• Een flexibel contract (periode, frequentie en uren in overleg)  

• Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang, schaal 6 

• Een ruime regeling voor niet groepsgebonden uren (taakuren) 

• Ruimte om je eigen talenten en kwaliteiten in te zetten (inhoud en vorm in overleg) 

• Aandacht voor jouw ontwikkeling d.m.v. scholing en trainingen 

• Werken bij een ambitieuze organisatie die proactief inspeelt op marktontwikkelingen 

• Betrokken en fijne collega’s, korte lijnen en een persoonlijke sfeer 

• Mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve regeling ziektekostenverzekering 

• Mogelijkheid om deel te nemen aan een Fietsplan 
 
Informatie en sollicitaties 
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Jeanine van der Putten (teamleider BSO en VVE) of Nora Markai 
(Adviseur HR) via 020-2610500. Stuur je motivatie en CV 1 augustus 2018 naar sollicitatie@akros-
amsterdam.nl ter attentie van afdeling HR. Vermeld hierbij vacaturenummer 201810. 
 
Over AKROS 
AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen verzekerd van 
professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook biedt 
AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam. 

https://www.fcb.nl/sites/default/files/cao_kinderopvang_gewijzigde_kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf

