
 
 

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in beweging. Wij zijn er voor iedereen in de 

gemeente Weert. Samen maken we van Weert een prettige samenleving. 

 

Samen met Hoera kindercentra geloven we in de kracht van delen.  

 

Wij zoeken per direct een collega voor de volgende functie: 

 
Combinatiefunctionaris Natte sporten en pedagogisch 

medewerker BSO Hoera 

 

Het betreft een vacature voor 19.5 uur per week. (9.5 combinatiefunctionaris en 

10 uur pedagogisch medewerker BSO Hoera) 
 
De combinatiefunctionaris Natte Sporten is werkzaam binnen team Gezonde Leefstijl, 

team van zwembad en Waterskibaan de IJzeren Man en ZPC de Rog in Weert. En de 

werkzaamheden als pedagogisch medewerker (PM’er) vinden plaats bij de buitenschoolse 

opvang van Hoera Weert.  

 

Jij als combinatiefunctionaris Natte Sporten! 

Samen met collega’s van het zwembad, de vereniging en Punt Welzijn ga jij aan de slag 

om de toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking tussen 

de IJzerenman en ZPC de Rog en mét andere organisatie te vergroten.  

 

Én jij als pedagogisch medewerker! Als PM’er in de BSO bij Hoera werk je met kinderen 

in de leeftijd van 4-13 jaar; vóór schooltijd, na schooltijd, in vakanties en tijdens 

studiedagen. Je bent enthousiast en gedreven, hebt kennis op het gebied van de 

ontwikkeling van kinderen van 4-13 jaar en weet goed aan te sluiten bij hun 

belevingswereld. Je kunt kinderen stimuleren om hun talenten te ontdekken, je bent 

inspirerend, ondernemend en je weet, samen met de kinderen, gevarieerde activiteiten 

op te zetten waarbij je de samenwerking met bijvoorbeeld verenigingen in de omgeving 

zoekt. ‘Elk kind is uniek’  

 

Wat ga je doen als CF Natte Sporten 

 Verzorgen van o.a. zwemclinics, naschoolse activiteiten en evenementen. Deze 

vinden plaats onder schooltijd (PO en VO) en/of in de naschoolse tijd en vakanties 

 sportkennismakingsactiviteiten organiseren (o.a. zwem4daagse, 

schoolzwemkampioenschappen) 

 in het kader van “Toekomstbestendige sportvereniging” behoort tot de taken 

training geven, opstellen en bijstellen jeugdplan, coaching wedstrijden minioren en 
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een krachtige verbinding realiseren tussen de zwemlessen en het aanbod van de 

vereniging 

 

Wat ga je doen als PM’er in de BSO bij Hoera 

 organiseren van gevarieerde activiteiten 

 onderhouden van contact met ouders 

 afstemming met collega’s en vrijwilligers 

 een bijdrage leveren aan de organisatie van werkzaamheden binnen de BSO-groep 

 

Wat vragen wij 

 sportgerichte opleiding (die tevens een gekwalificeerde opleiding is volgens cao 

Kinderopvang) 

 zwemtrainer (bij voorkeur niveau 3) diploma en kennis van zwemles methodiek(en) 

bijv. zwemABC, affiniteit en kennis van de zwemsport  

 organisatorische en coördinerende vaardigheden 

 een uitdagend maar wel veilig (sport)klimaat creëren 

 goede mondelinge en contactuele eigenschappen 

 slagvaardig, enthousiast, zelfstandig en in teamverband kunnen werken 

 in bezit zijn van een EHBO diploma 

 4 dagen per week beschikbaar is, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (en 

een avond)  

 

Wat bieden wij 

 Een dienstverband van 19.5 uur per week, tot 1 maart 2022 (jaarcontract) 

 Begeleiding en coördinatie 

 Flexibele werktijden 

 Functieschaal 6 volgens CAO Sport 

 

Ben je geïnteresseerd geraakt? Aarzel dan niet en stuur je brief en C.V. naar Punt Welzijn 

(per mail, naar ondersteuning@puntwelzijn.nl), t.a.v. Ilse den Mulder (manager). 

 

Reageren: tot 15 februari 2021, gesprekken vinden plaats op 18, 23 en 25 

februari 2021. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel: 06-29567738 of stuur een e-mail naar 

n.peulen@puntwelzijn.nl. Specifieke vragen m.b.t. de werkzaamheden op de BSO? Neem 

dan contact op met Sandra Leijssen, 0617500637.  


