Bij UN1EK ligt de focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam vier integrale kindcentra, veertien scholen voor christelijk primair basisonderwijs,
zeventien peuterspeelzalen en dertien locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang.
Onze professionele medewerkers maken het verschil.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor
zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid
van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en
faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen.

Pedagogisch medewerker Sport BSO
Ben jij onze nieuwe Un1eke sportieve collega met een
afgeronde sportopleiding?
Onze sport BSO Polderpoort heeft een vacature (min. 9 uur pw: ma-di-do )
Als pedagogisch medewerker sport bso ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en verzorging van een
groep kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Je begeleidt kinderen zowel in groepsverband als individueel. Je
schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen. Je stimuleert kinderen, door middel van
uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, om zich verder te ontwikkelen. Je organiseert sport activiteiten gericht
op ontwikkeling.

Wat heb je nodig?
Naast je primaire taken (de verzorging van de kinderen) voer je inhoudelijke gesprekken met ouders, collega's en
leerkrachten van de basisschool. Je beschikt over communicatieve vaardigheden en vakkennis en je bent bereid om
deze steeds verder te ontwikkelen. Je bent een sportieve duizendpoot en houdt ervan om zelfstandig te werken. Je
bent in staat om contacten te leggen en onderhouden met de diverse verenigingen in de omgeving van het
sportcentrum. Voor de kinderen vervul je een voorbeeldrol. Een enthousiaste instelling, besef van normen en
waarden en een goede beheersing van de Nederlandse taal zijn dan ook essentieel.

En wat nog meer?
een relevante afgeronde opleiding:
MBO
•
Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
•
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
•
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
•
CIOS algemeen sportleider/ster
HBO
•
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
•
Sport en Bewegen,

Heb je interesse, reageer dan voor 1 juli 2018. Je kunt je cv en een motivatie per e-mail sturen naar:
sollicitaties@un1ek.nl o.v.v.: sport bso
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