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Ben jij op zoek naar een dynamische baan waar jij écht je kwaliteit mag tonen? Een baan waar-
in je met veel organisaties kennis maakt en kunt ontdekken welke plek nou echt bij je past? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Bij ons kun je uitblinken in waar het echt toe doet en vooral met 
de kinderen en de activiteiten aan de slag, zowel in het onderwijs als de BSO. Wij vinden het 
belangrijk dat jij op de juiste plek werkt en een voorname positie in ons team krijgt. 

Voor de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar een betrouwbare en enthousiaste pedagogisch 
medewerker/sportleider die het leuk vindt om groepswerk te combineren met kantoorwerk. 
Ons team in Amsterdam heeft versterking nodig op alle vlakken. Een allrounder zou dus zeer 
welkom zijn.    

PEDAGOGISCH MEDEWERKER/SPORTLEIDER 
MET SKILLZ

VACATURE

36 uur Amsterdam

JOUW WERKWEEK:

Bij Skillz United bieden wij een gezellige werksfeer met veel mogelijkheden en flexibiliteit. Zo bepaal jij in 
overleg welke dagen en welke diensten je wilt werken. Kortom, jij kan je eigen werkweek indelen. Bij ons heb 
je alle kans om door te groeien, moet je het nog wel even laten zien. Het maakt niet uit of je nu een week, 
maand of jaar bij ons in dienst bent, jouw mening telt. Skillz United is volop in ontwikkeling en bij ons staan de 
medewerkers op één! 

Bij Skillz United kan jij voor meerdere organisaties binnen een regio van meerwaarde zijn. Hierbij krijg je de vrij-
heid om jouw Skillz toe te passen op de werkvloer. Er wordt nauw gecommuniceerd met de regiomanagers over 
de voortgang en de tevredenheid van de klant. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling door middel van het 
aanbieden van trainingen en opleidingen die actueel zijn voor de buitenschoolse opvang en het onderwijs. 



WAT WIJ JE BIEDEN:

• Bruto maandsalaris van €2.490 – €3.293

• 36 uur

• Jaarcontract

• Werken in je eigen regio

• Reiskostenvergoeding € 0,21 per kilometer

• Vrijdagmiddagborrel

• Vakantiedagen

• Vakantiegeld

• Een ongekend goede werksfeer

• Pensioenregeling

• Platte organisatie

• Ruimte voor het ontwikkelen van je eigen aanbod

WAT NEEM JE MEE?

• Gekwalificeerd diploma min. MBO 3 (vereist)

• VOG (vereist)

• Creativiteit en flexibiliteit

• Sociaal sterk

• Je bent enthousiast en open

Ben je enthousiast geworden en zie je het zitten om met ons samen te werken? 
Stuur dan je CV met motivatiebrief naar j.vanrooijen@skillzunited.nl.  
Voor eventuele vragen/opmerkingen, stuur ons gerust een mail. 

WIE ZIJN WIJ?

Skillz United is een jonge en dynamische organisatie, die zich richt op een gevarieerd aanbod in het onderwijs 
en de buitenschoolse opvang. Onder professionele begeleiding en volgens onze visie, helpen wij kinderen om te 
ontdekken waar hun interesses liggen. Onze werkwijze is gebaseerd op de Skillz; creatief denken, samenwer-
ken en zelfregulering. Deze Skillz stimuleren een ondernemende houding en dragen bij aan de ontwikkeling 
van het kind. Door onze 9 verschillende activiteitengebieden kan ieder kind zelf ontdekken waar zijn interesses 
liggen.


