
 
Kinderopvang Zonnekinderen is een professionele kinderopvangorganisatie met 46 locaties in Oost 
Nederland. Met een enthousiast team van ruim 300 medewerkers verzorgen wij dagopvang, 
peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het concept voor de buitenschoolse 
opvang stoelt naast huiselijkheid op een aantal belangrijke pijlers te weten sport, natuur & avontuur, 
multimedia, cultuur en Wereldwijs. Voor onze locatie in Zevenaar en Lobith zijn wij z.s.m. op zoek naar 
een 
 

 

  Sportcoach (m/v)  
op basis van minimaal 15 en maximaal 25 uur per week   

 

Functie-eisen: 
• Diploma geldend voor de kinderopvang 
• Afgeronde sportopleiding op MBO- of HBO- niveau  
• Werkervaring en/of affiniteit met sport 
• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden 
• In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer 
• Geen 9 – 17 uur mentaliteit en flexibel inzetbaar 

 
Wij zoeken iemand die goed is in sport maar ook vooral goed is in het neerzetten van een leuke, 
originele sportles. Het is belangrijk om kinderen én collega’s enthousiast te maken voor jouw 
sportprogramma. Naast dat je veel sport met de kinderen is het ook essentieel dat je een verzorgende 
rol kan aannemen en verantwoordelijkheid neemt voor de (zorg)taken in de BSO en eventueel 
dagopvang.  
 
Naast dat je je richt op de kinderen zul je je ook richten op collega’s en een coachende rol naar hen 
toe vervullen. Je vervult een voorbeeldfunctie en coacht hen op het gebied van activiteiten en sport. 
 
Ook is het belangrijk dat je communicatief vaardig bent en initiatief richting collega’s durft te nemen 
maar ook richting externe partijen om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. 
 

Wij bieden: 
 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een leuk en inspirerend team  
• Volop kansen voor verdere ontwikkeling  

 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel dan kun je jouw belangstelling kenbaar maken per e-mail, voorzien 
van brief met motivatie en een cv. Deze kun je richten aan Claudia Buil, HRM@zonnekinderen.nl Voor 
vragen kun jij contact opnemen met Jan-Willem Willemsen via 06-10262494 of 
j.willemsen@zonnekinderen.nl  
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