
Sport medewerker Sport BSO Fun and Friends 
Wassenaar / Den Haag 
4-20 uur per week 
 
Korte beschrijving 
Sport BSO Fun and Friends verzorgt naschoolse opvang waarbij sport centraal staat. Vind jij 
het leuk om dagelijks sportief bezig te zijn met kinderen in de leeftijd van vier tot en met 
twaalf jaar? En deel jij onze visie van veelzijdig bewegen? Dan zoeken wij jou! Als sport 
medewerker verzorg jij een gevarieerd sport - en spelaanbod.  
 
Wij bieden: 

 Alle ruimte voor de inzet van jouw talent en passie voor sport en spel; 

 Schitterende BSO opvanglocatie met veel mogelijkheden voor verschillende activiteiten; 

 Je ontvangt een marktconform salaris volgens cao Kinderopvang ( € 2300 - 2700 bruto 
per maand obv 36 uur p/w of ZZP € 30,- p.u.) 

 Werktijden van 14.30 uur tot 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag of vanaf 
11.30 uur tot 18.30 uur (inclusief tussenschoolse opvang) Ben je 1 of 2 middagen 
beschikbaar, is dat geen probleem 

 Een gezellige, open en informele sfeer; 

 Een glimlach op je gezicht na een werkdag 
 
Wij vragen: 

 Je zorgt voor een fijne sfeer binnen de groep waar kinderen zich prettig en veilig voelen; 

 Je enthousiasmeert, stimuleert en motiveert kinderen in hun ontwikkeling door een 
gevarieerd aanbod van sport – en spelactiviteiten aan te bieden; 

 Je hebt een relevant diploma, zoals: sport & bewegen, cios sportleider, sport & 
bewegingsleider, leraar lichamelijke opvoeding; Voor de volledige diplomalijst, zie Bijlage 
13 - Kwalificatie-eisen - bijlage I - Cao Kinderopvang 2021-2022 (280721).pdf 
(kinderopvang-werkt.nl) 

 Je hebt een kinder ehbo diploma of bent bereid dit via ons te behalen; 

 Je bent op 1 of meer middagen beschikbaar tussen 14.30 uur en 18.30 uur op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag; 

 In schoolvakanties ben je beschikbaar tussen 8.15 uur en 18.30 uur 
 
 
Ben je enthousiast, mail dan naar karolien@sportbsofunandfriends.nl of app/ bel met 
Karolien Janssen – Hoogeveen via 0614457523. 

 
Voor meer info, zie:  www.sportbsofunandfriends.nl 
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