
Bezoekadres:  
Reijersdijk 2, 8262 CN Kampen (ingang Dr. Damstraat) 
Postadres:  
Ooievaarstraat 23, 8262 AM Kampen  
 
LRK BSO: 175913614 
 

Lucky Sport: www.lucky-sport.nl | info@lucky-sport.nl  
ONS Lucky: www.onslucky.nl | info@onslucky.nl 

Tel. 06- 11 83 42 20 (opvang)  | 06- 18 51 07 37 (administratie) 

Pedagogisch medewerker   vacaturenummer: 2019-001 
Sportieve BSO  
 
ONS Lucky Sportkinderopvang is de eerste sportieve kinderopvang in Kampen. We zijn 
gevestigd in een eigen ruimte binnen het wijkcentrum Reyersdam. Voor de dagelijkse sport- 
en spelactiviteiten maken we gebruik van de nabijgelegen sporthal en omgeving. 

ONS Lucky is op zoek naar:  

Een pedagogisch medewerker met sportbevoegdheid voor ONS Lucky Sportkinderopvang in 
Kampen. 

Wat houdt de functie in? 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en het geven van de sportactiviteiten 
voor een vaste groep kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Je draagt zorg voor de 
ontwikkeling en verzorging van deze kinderen. Je neemt initiatief in je dagelijks functioneren 
en werkt enthousiast samen met kinderen, ouders en collega(s). Je communiceert vlot, 
eerlijk en respectvol. 

Gewenst profiel:  

• een afgeronde MBO (minimaal niveau 3) of HBO opleiding met sportbevoegdheid; 
• pedagogische kennis (ervaring binnen de kinderopvang is een pré); 
• een zelfstandige, actieve en flexibele werkhouding 
• goede communicatieve vaardigheden 

Wat bieden wij jou? 

Een boeiende en sportieve baan in een jonge en vernieuwende kinderopvang. Het betreft in 
beginsel een 0-urenovereenkomst voor 6 maanden met een proeftijd van twee maanden. Bij 
goed functioneren kan dit worden omgezet naar vaste uren binnen de organisatie. 
Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform CAO Kinderopvang (schaal 6). 

Binnen de organisatie wordt gewerkt met een hoge mate van betrokkenheid en inbreng van 
alle medewerkers. Het is een klein en jong bedrijf (Start sinds januari, 2018) met een 
duidelijke visie. Iedereen vormt samen één team, welke functie je ook hebt. 

Interesse? 

Stuur een reactie op deze vacature voorzien van motivatiebrief en CV naar info@onslucky.nl.  
Heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.onslucky.nl of neem contact met ons op. 

Sollicitatieproces: Je kunt schriftelijk reageren tot 12 augustus. 13 augustus gaan we in 
gesprek met de uitgenodigde sollicitanten. 

Soort dienstverband: Voltijd, Deeltijd, Tijdelijk, Bepaalde Tijd, Freelance / ZZP, Onbepaalde 
Tijd 

Salaris: €1.943,00 tot €2.652,00 /maand 
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