
 

 

Stichting Kinderopvang Rolde biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Op vijf 

locaties, in Rolde en Anloo, worden per dag gemiddeld 130 kinderen opgevangen. We zijn 

een relatief kleine organisatie en bieden hoge kwaliteit.  

 

Voor de groep 8 tot 12 jarigen in Rolde zoeken we per 01-01-2020 een enthousiaste 

sportieve collega  in de functie van 

Pedagogisch sport- en spelmedewerker 

 

Voor 16 uur per week.  

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en dagelijkse uitvoering van sport- en 

spelactiviteiten. Tevens werk je als pedagogisch medewerker.  

 

Wij zoeken een collega die 

 beschikt over een relevante opleiding op MBO-4 of HBO niveau. Een opleiding op het 

gebied van sport (ALO, CIOS) geniet de voorkeur 

 kinderparticipatie hoog in het vaandel heeft 

 het een uitdaging vindt om met 8+ kinderen te werken  

 inzicht en begrip heeft voor de denkwereld van 8+ kinderen.  

 uitdagende sport- en spel activiteiten kan organiseren en uitvoeren.   

 beschikt over ervaring met deze doelgroep 

 in teamverband maar ook zeker zelfstandig kan werken 

 positief staat ten opzichte van het werken volgens de Gordon methode 

 

Wij bieden 

 Een uitdagende baan met uitzicht op vaste uren per week; 

 Alle ruimte voor de inzet van jouw talent en passie; 

 Prachtige opvanglocatie door groen omgeven met veel mogelijkheden voor verschillende 

activiteiten; 

 Een gezellige, open en informele sfeer binnen de organisatie en in het team; 

 Verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 

 Een marktconform salaris afgeleid van de CAO Kinderdagopvang 

Algemeen 

 De werktijden zijn in principe op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30 tot 17.00 of 

18.00 uur. In schoolvakanties en tijdens margedagen kun je hele dagen ingeroosterd 

worden. 

 Wij zouden het erg waarderen om ons team aan te kunnen vullen met een man. 

 

 

Sollicitatiebrieven voor 5 december as per mail sturen aan Mathilde Haantjes  

m.haantjes@kinderopvangrolde.nl 

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op 9 en/of 10 december as 
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