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Word jij onze 
       nieuwe collega?

Vacature

Medewerker Breng- en ophaaldienst BSO 
Kinderopvang het mooiste vak van de wereld!

Omschrijving Organisatie
Kinderopvang  de Blokkendoos biedt kleinschalige kinderopvang. 
Kinderen moeten zich bij ons thuis voelen en vooral heel veel plezier 
maken zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen!  

Kinderopvang de Blokkendoos is onderscheidend in kwaliteit en 
flexibiliteit, hetgeen wij ook verlangen van onze medewerkers.

Omschrijving (uren en dagen in overleg)

Voor deze functie zijn we op zoek naar een verantwoordelijke en ervaren 
bestuurder die de kinderen in de ochtend tussen 8.00 en 8.45 wil 
wegbrengen naar school. Indien gewenst kunnen uren aangevuld worden  
met hand- en spandiensten binnen de opvang. Mogelijkheden in overleg.

Wil jij bijdragen om kinderen op een veilig en met een glimlach van school 
naar onze BSO locatie te brengen? Heb  je affiniteit en enthousiasme voor 
het werken met kinderen, dan zijn wij op zoek naar jou!

Bij  de naschoolse opvang komen kinderen van verschillende scholen 
bijeen om samen fijn te spelen na een inspannende dag op school. De 
kinderen worden met de auto door een vast gezicht weggebracht en  
opgehaald.

Wij vragen
• Rijbewijs en rijervaring
• Je bent zelfstandig en verantwoordelijk 
• Goede communicatieve vaardigheden & goede beheersing van de 
                Nederlandse taal
• Woonachtig in de directe omgeving

Wij bieden
•  Wij bieden een hele fijne arbeidsplek binnen een betrokken en
              enthousiast team.
•  Wij bieden een plezierige werkomgeving
• Soort dienstverband: in overleg

Lijkt het jou leuk om ons 
leuke team te komen 
versterken? Neem dan snel 
contact met ons op en kom 
kennismaken.

Voor  vragen kunt je contact 
opnemen met:
 Ans van Geffen of Anke Kocken

Anke.blokkendoos@gmail.com

06-12225904


