Aapjesdocent gezocht!
Voor onze locaties in Amsterdam en de Bollenstreek
(Rijnsburg/Noordwijk) zijn wij per direct op zoek naar:
Gymdocenten m/v
voor 6-10 uur per week met affiniteit en ervaring met
onze jonge doelgroep
De Aapjeskooi is een jong bedrijf dat zich specialiseert in gymnastiek en danslessen voor de
jongste doelgroep: dreumesen, peuters en kleuters. Plezier in sport en bewegen staat bij ons
voorop. Daarnaast willen we de kinderen helpen in hun ontwikkeling op motorisch, sociaal,
emotioneel en cognitief gebied. Er wordt lesgegeven volgens de aapjeskooi-methode. Een
interne opleiding is verplicht voor de functie. Naast de lessen verzorgen wij ook
kinderfeestjes en workshops op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De
Aapjeskooi is een groeiende organisatie. Er zijn ambities om ook te starten in andere steden.
De reguliere lessen zijn in de ochtenduren op woensdag, vrijdag en zaterdag. De baan zou
ideaal zijn voor Sport BSO medewerkers, aangezien onze uren hier zeer goed op aansluiten.
In Amsterdam hebben we momenteel locaties in Oost, West en het Centrum. In de
Bollenstreek hebben we een locatie in Rijnsburg en ambitie tot uitbreiding in Noordwijk.
Naast het voorbereiden en geven van de lessen heb je ook andere verantwoordelijkheden
als promotie activiteiten en communicatie met de ouders. Ook zetten we je graag in bij de
kinderfeestjes en workshops op locatie.
Wij vragen:
- Een afgeronde opleiding ALO, PABO+, Pedagogiek, Sport en Bewegen, CIOS of soortgelijk,
of binnenkort afgestudeerd.
- Affiniteit en ervaring met jonge kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Beschikbaar op zaterdagochtend
- Woonachtig in Amsterdam of de Duin- en Bollenstreek
- Geldig EHBO diploma, of bereid zijn deze te halen
- Enthousiast, sociaal, sportief, flexibel, creatief, fantasierijk en af en toe een beetje gek!
Wij bieden:
- Een uitdagende (bij)baan met een goed salaris en uitbreidingsmogelijkheden.
- Een professionele werkomgeving waar kwaliteit en ontwikkeling voorop staat.
- Een functie met eigen creatieve inbreng, waarin je verschillende ervaringen kan opdoen.
- Vaste uren per week en variabele extra uren in de vorm van workshops en kinderfeestjes.
- In eerste instantie een 0-urencontract voor bepaalde tijd (geen ZZP’ers).
Inmiddels nemen meer dan 300 jonge kinderen elke week met veel plezier deel aan de
lessen van de Aapjeskooi!
Denk jij met jouw ervaring en enthousiasme een welkome aanvulling te zijn op ons team?
Stuur dan uiterlijk 21 augustus 2016 je CV (+foto) naar annemarie@aapjeskooi.nl.

