
 

 

BORUS is per direct op zoek naar: 
  

Pedagogisch Medewerker NSO (M/V) 15 uur 

 
Wij zoeken 
Een proactieve enthousiaste  collega die ons team komt versterken.   
 
Bij BORUS kinderopvang vinden wij een inhoudelijk programma met vele diverse activiteiten voor 
kinderen erg belangrijk.  
Het enthousiasmeren van kinderen om meer te ontdekken  en te beleven door het aanbieden van 
een uitgebreid programma  is een leuke en unieke kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van het 
kind.  
 
Als BSO pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de opvang en zorg van kinderen 
buiten schooltijden en in schoolvakanties. De leeftijd van de kinderen varieert van  4 – 12 jaar. 
Daarnaast hoort  het verzorgen van het eet/drink moment, het ophalen van de kinderen uit school 
en het zorgdragen voor de kinderen natuurlijk bij je taken.  
Op activiteitengebied verwachten wij dat je in hoge mate zelfstandig en zorgvuldig bent met een 

flinke dosis creativiteit om leuke, interessante, wetenschappelijke, avontuurlijke  creatieve en groene 

programma's en thema's uit te werken, die je samen met de kinderen en je collega’s gaat uitvoeren. 

 
Wij bieden 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

 Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van 
de kinderen vanzelfsprekend is; 

 Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang. 
  

Wij vragen 
 Minimaal een afgeronde opleiding SPW-4  (of vergelijkbaar); 

 Pedagogische ervaring is gewenst; 

 Ervaring en affiniteit met kinderopvang in de leeftijdsgroep 4 - 12 jaar; 

 Flexibele & proactieve houding 

 Rijbewijs is een pré 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden  
 

Standplaats 
Hoofddorp, kijk voor een impressie op www.borus.nl 

 
 
Is dit jouw job? 
Ben je klaar voor een uitdaging bij een professionele  kinderopvangorganisatie? Waar jezelf kan 
ontwikkelen?  Stuur je sollicitatiebrief met CV en foto naar: pz@borus.nl 
 
Heb je nog vragen?  Neem contact op met BORUS door te bellen naar 0297 - 522182 of mail naar 
pz@borus.nl  
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