
Gezocht: Teamleider BSO 
 

 

BSO Bibelebonz verzorgt in de Goudse binnenstad de buitenschoolse opvang voor circa 350 kinderen 

van 4 t/m 12 jaar. Bij deze actieve en gezellige BSO werken 35 mensen. 

 

Voor de MegaBonz zoeken wij een teamleider. Op de MegaBonz worden kinderen van 7 tot 10 jaar 

opgevangen.  

Vooral op maandag, dinsdag en donderdag is het hier een drukte van belang, met gemiddeld 75 

kinderen. De leiding van het MegaBonz-team bestaat uit 10 medewerkers. Je geeft leiding aan deze 

medewerkers en staat ook op de groep.  

Het betreft een functie van ongeveer 24 uur, verdeeld over 3 of 4 dagen. 

 

Herken jij je in de volgende eigenschappen? 

 Je houdt van een levendige omgeving. 

 Je kunt snel schakelen. 

 Je communiceert op een open en heldere manier. 

 Je bent stressbestendig. 

 

En voldoe je aan de volgende functie-eisen? 

 Je hebt een afgeronde relevante mbo 4- of hbo-opleiding waarmee je bevoegd bent om bij 

een BSO te werken.  

 Je bezit sterke pedagogische vaardigheden. 

 Je bent goed in plannen en organiseren. 

 Het is een pre als je kennis van en ervaring met leidinggeven hebt. 

 

Dan pas jij uitstekend in ons team! 

 

Dit bieden we jou: 

 Salariëring volgens de CAO-kinderopvang schaal 7 (max. €3.089,- bij een volledig 

dienstverband van 36 uur) 

 Werken in een sfeervolle omgeving, bij een dynamische organisatie met veel ruimte voor 

eigen initiatief. 

 Een afwisselende functie, waarin je met je collega-teamleiders en de directie regelmatig 

overlegt. 

 De kans jezelf te ontwikkelen binnen onze lerende organisatie. 

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een meeloopmiddag. 

Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en CV voor 30 december 2018 naar 

directie@bibelebonz.nl, ter attentie van Wies van Sabben en Marijke Vianen, directie BSO 

Bibelebonz.   

Wil je meer informatie? Dan kun je de directie bellen op 0182 523074. 
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