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Vestigingsmanager Sportstuif 
 

Sportstuif breidt zich steeds verder uit. Voordat wij een nieuwe BSO starten zijn wij 

op zoek naar een vestigingsmanager. Sportstuif is een sportieve buitenschoolse 

opvang. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich persoonlijk en lichamelijk goed 

kunnen ontwikkelen. Voorop staat dat we de kinderen een leuke tijd bezorgen na 

schooltijd. Wij zijn een goed draaiende, vernieuwende BSO met veel kinderen en 

richten ons aanbod voornamelijk op sport- en spel.  

Het gaat om een functie van 30 uur per week als vestigingsmanager. Wil je fulltime 

werken? Ook dan zijn er mogelijkheden… Wij zoeken iemand voor de lange 

termijn. Bij goed functioneren is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de 

insteek. We zijn op zoek naar iemand die flexibel is, zich gemakkelijk aanpast aan 

een nieuwe situatie en direct beschikbaar is.  

Als vestigingsmanager ben je het aanspreekpunt voor ouders en 

eindverantwoordelijk voor een team van pedagogisch medewerkers, 

sportdocenten en stagiaires. Naast de functie van vestigingsmanager sta je op de 

groep. Tijdens de schoolweken zijn wij open op alle middagen. Ook in de 

schoolvakanties vangen we de kinderen op. 

Afhankelijk van de opleiding die je gedaan hebt, zijn er uren beschikbaar als 

pedagogisch coach. Als pedagogisch coach ben je verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de pedagogische coaching / pedagogisch beleid, zoals 

beschreven in de cao-kinderopvang. 
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Functieomschrijving 

• Zorg dragen voor het excelleren in de dienstverlening op de vestiging;  

• Het succesvol uitdragen en waarborgen van het concept van Sportstuif;  

• Het plannen van kinderen, streven naar best mogelijke bezetting;  

• Geven van rondleidingen en daarbij het binden van klanten;  

• Communicatie met nieuwe en bestaande klanten; 

• Voorzitten van de oudercommissie; 

• Aansturen en motiveren van een team van pedagogisch medewerkers 

en overige beroepskrachten in je rol als vestigingsmanager en 

pedagogisch medewerker op de groep;  

• Administratieve zaken zoals het opmaken van personeelsroosters, 

agenda's, notulen en beleidsstukken.  

• Naast de functie van teamleider sta je op de groep; 

• Je haalt kinderen op school op die naar de BSO komen; 

• Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 

opvang van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Je geeft kinderen de vrijheid 

die ze aankunnen, creëert uitdagingen voor ze, maar zorgt voor een 

veilige, geborgen sfeer op de groep.  

• Je voert je werk zelfstandig uit binnen een vast team, in 

overeenstemming met onze pedagogische- en kwaliteitsideeën.  

• Naast een flexibele en georganiseerde werkhouding beschik je over 

uitstekende sociale vaardigheden. Je bent enthousiast, sportief, 

zelfstandig en neemt initiatief. Uiteraard heb je passie voor het werken 

met kinderen en heb je daar ervaring mee. Het organiseren van 

activiteiten kost jou geen enkele moeite. 

 

Functie-eisen  

• HBO pedagogisch werk en denk niveau;  

• Vereiste opleiding: HBO Pedagogiek, HBO Sociale studies, HBO 

Sportkunde, SBE of ALO. 

• Commercieel en financieel inzicht en affiniteit met pedagogiek; 

• Een netwerk opbouwen en onderhouden; 

• Relevante werkervaring in het werken met basisschoolkinderen;  

• Een geldig Kinder-EHBO diploma; 

• Minimaal rijbewijs B;  

• Zelfstandig;  

• Ondernemend en ambitieus;  

• Carrière gericht en flexibel; 

• Servicegericht en communicatief sterk.  

Interesse?                 

Stuur dan je 

sollicitatiebrief en CV 

naar info@sportstuif.nl 
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