
          
 

 

Vacature Pedagogisch medewerker Duck SPORT BSO 
Kindercentrum Ducky Duck bestaat sinds 1994 en is gevestigd in Zandvoort. Wij bieden 
hoogwaardige kinderopvang voor zowel kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang. Ook verzorgen wij de tussenschoolse opvang voor de Mariaschool en de Hannie 
Schaftschool. 
 
Als pedagogisch medewerker op de Duck SPORT BSO ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
opvang en zorg van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Je haalt de kinderen op van school en 
zorgt ervoor dat zij zich welkom voelen en naar hartenlust kunnen sporten. 
 
Je werkt vanuit het verantwoorde pedagogisch beleid van ons kindercentrum. Je kunt inspelen op de 
variabele behoeftes van de kinderen en organiseert afwisselende en vernieuwende sportactiviteiten. 
In de vakanties worden er “vakantie activiteiten” georganiseerd volgens verschillende thema’s. De 
werktijden variëren van 14.15 tot 18.00 uur, in de vakanties werk je van 8.00 tot 18.00. 
 
Wij vragen van jou: 
-          Relevant diploma  

 CIOS niveau 3 of 4, of MBO-diploma (minimaal niveau 3) conform CAO Kinderopvang; 
-          Affiniteit met de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar; 
-          Affiniteit met sport; 
-          Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 
-          In staat zijn om structuur te bieden en overzicht te houden; 
-          Een flexibele instelling en werkhouding; 
-          Een creatieve, innoverende en vindingrijke werkwijze; 
-          Kind- en servicegericht ten aanzien van kinderen, ouders en collega’s; 
-          Passie voor het werken met kinderen 
 
Wat bieden wij: 
-          16 tot 20 uur per week, verdeeld over drie dagen 
-          Arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang 
-          Enthousiaste en gemotiveerde collega’s 
-          Een prettige en open werksfeer 
 
Informatie en sollicitatie: 
Ben jij een enthousiaste, creatieve, sportieve en betrokken collega die goed in teamverband kan 
werken? En zie jij het als een uitdaging om afwisselende activiteiten te bedenken? Reageer dan 
direct! 
 
Je sollicitatie, bij voorkeur voorzien van foto, kan je per mail richten aan Annemieke van der 
Linden, info@duckyduck.nl. Heb je nog vragen dan kan je ons ook telefonisch bereiken via  
023 - 573 00 42. 
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