Kinderopvang Parvaneh is per direct op zoek naar sportinstructeurs die in het bezit zijn van een
bondsdiploma of ALO diploma. Wil jij sportlessen geven aan de, samen met de kinderen actief
bewegen, het plezier van sport en bewegen overbrengen en de kinderen stimuleren om actief deel te
nemen aan de sportlessen. Dan zoeken wij jou!
Wij zijn gevestigd in Amsterdam-West, Bos en Lommer. Kinderopvang Parvaneh bestaat uit een
kinderdagverblijf, een voorschool en een buitenschoolse opvang [hierna BSO].
De BSO biedt opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Kinderopvang Parvaneh wil een
‘huiskamergevoel’ bieden waar kinderen van verschillende leeftijden zich kunnen ontwikkelen,
ontspannen en samen kunnen spelen. De BSO beschikt naast de groepsruimten over twee grote
gymzalen en twee schoolpleinen. In de buurt zijn ook twee grote speeltuinen en het naast gelegen
Westerpark kan gebruikt worden. Een van de BSO-groepen is een sportklas, deze kinderen willen
meerdere keren per week sporten.
De missie van Kinderopvang Parvaneh is om een sfeer te creëren waarin de kinderen zich thuis
voelen en 100% kind mogen en kunnen zijn. Parvaneh wil een bijdragen leveren aan de ontwikkeling
van het kind en ondersteunen in de aansluiting bij het onderwijs.
Kinderopvang Parvaneh werkt nauw samen bij basisschool de Boomgaard. Door deze intensieve
samenwerking is in het begin van 2019 besloten om de handen ineen te slaan en een IKC (Integraal
Kinder Centrum) te worden. Dit levert jou als PM-er ook tal van voordelen op!
Wat zoeken wij:
 Een gekwalificeerde pedagogisch medewerker op minimaal Mbo niveau 3 niveau die beschikt
over een bondsdiploma van een erkende sportbond.
 Wij zijn onder andere opzoek naar sportleraren/trainers voor de sporten: basketbal, hockey,
turnen, tennis en atletiek.
 Beschikbaar op 3 (mid)dagen per week, 12-16 uur per week (uitgezonderd van vakanties en
studiedagen). Voornamelijk maandag, dinsdag en donderdag.
 Beschikking over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 Proactieve houding om activiteiten op de groep te organiseren
 Creatief en inventief met het gebruik van materialen/speelgoed
 Zelfstandig kunnen werken alsmede in een teamverband
 Flexibel, enthousiast en leergierig
Wij bieden jou:
 Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng en ideeën.
 Een prettige werkomgeving in een team van enthousiaste collega’s
 Doorgroei mogelijkheden binnen het bedrijf (IKC)
 Trainingen en cursussen gedurende het hele jaar
 Arbeidsvoorwaarden en salaris op basis van cao Kinderopvang. Salarisschaal 6 cao
Kinderopvang (€ 1.987,- tot €2.712,- bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek)
 Reiskostenvergoeding conform CAO
Brieven kun je richten aan mevrouw O. Chebli – info@parvaneh.nl

