zoekt een creatieve of sportieve alleskunner met een aanstekelijk talent

Flexibele Medewerker Buitenschoolse Opvang (15 – 20 uur)
Doen waar je goed in bent, zijn wie je bent
Het Fantaziehuis verzorgt buitenschoolse opvang van de scholen Victor Hugo (Montessori onderwijs) en Johan
de Witt (openbaar onderwijs) in de wijk Oog in Al in Utrecht. Het Fantaziehuis is onderdeel van Kinderopvang
Holding B.V. in Utrecht. De holding heeft 9 kinderopvang labels onder haar hoede, waaronder Het Fantaziehuis.
Samen vangen wij circa 5.000 kinderen op met 600 medewerkers in het werkgebied Midden Nederland.

Het Fantaziehuis is een originele kinderopvangorganisatie met een uitgesproken visie. Wij vinden dat
kinderen zelf getalenteerd zijn en dat kinderen zich op veel verschillende manieren uitdrukken: zij
hebben daarvoor honderd talen. Wat wij doen, is samen met de kinderen hun unieke talent
ontdekken en hen helpen dit zelf verder te ontwikkelen. We werken hierbij volgens de visie van de
pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler en maken bewuste (en dus vaak andere) keuzes in ons
beleid. In onze werkwijze zijn kunst, cultuur en natuur belangrijke aspecten. Zo hebben we een
kunstjuf met leuke, rare en originele ideeën om samen te ondernemen. Dat maakt ons anders dan
andere kinderopvang.
Verspreid jouw unieke talent op onze BSO!
Ben je creatief en weet je de artistieke kant uit kinderen te halen?
Heb jij een aanstekelijk muzikaal talent?
Ben je een energieke & sportieve PM’er
die in is voor een actief spel, yoga of een potje voetbal?
Ben jij die avonturier die tenten bouwt met takken uit de tuin of
zelfgemaakte broodjes boven de vuurschaal bakt?
Kortom: we zoeken naar nieuw eigengereid talent om met veel passie en voldoening kinderen te
leren om de beste versie van zichzelf te worden. Als BSO medewerker weet je te ontdekken waar de
kinderen blij van worden na een schooldag. Jij vindt aansluiting en gaat met de kinderen mee op hun
ontdekkingsreis naar hun talenten en nieuwe ideeën. Een ding nog: we houden van buiten spelen.
Dit doen we elke dag, wat voor weer het ook is. Ons motto is ‘slecht weer bestaat niet, alleen slechte
kleding’.
Wie zoeken we?
 Je hebt een geldig MBO 3 of 4 niveau diploma voor werken bij de Buitenschoolse Opvang;
Wil jij weten of jouw diploma voldoet, kijk dan op https://www.kinderopvangwerkt.nl/check-mijn-diploma . Er is meer mogelijk dan je zou verwachten.
 Je hebt ervaring in het werken met kinderen van 4 tot 12 jaar;
 Je bent creatief in denken en doen, durft te ondernemen en neemt initiatief.
 Je ziet mogelijkheden en grijpt nieuwe kansen;
 Je bent flexibel, weet je eigen plannen te laten varen om nieuwe ideeën van de kinderen te
omarmen;
 Je deelt je talenten graag met de kinderen en je collega’s;
 Je kunt samenwerken, werkt graag in en met een team maar kan tevens goed zelfstandig
werken;
 Je denkt en groeit mee om zo samen de buitenschoolse opvang nog sprankelender te maken.

Wat bieden we je?
Een unieke, creatieve en inspirerende plek waarin de buitenschoolse opvang zich voortdurend
ontwikkelt en jij mee mag denken. Je ontvangt een salaris conform CAO Kinderopvang en
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we ook een mooie regeling bij opvang van
eigen kinderen. Een fietsplan en bedrijfsfitness mogelijkheden.
Herken jij jezelf hierin en ben je net zo enthousiast over onze visie als wij? Leuk! Dan maken wij graag
kennis met jou! Mail jouw cv en motivatiebrief naar recruitment@werkenindekinderopvang.info en
wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

