
 

vacaturenummer 2021.18  Reageren voor 21 juni 2021  

Vakantiekracht Junior kinderwerker 
Jeugdland Almere 

32 uur per week  

Ben jij tijdens de zomervakantie beschikbaar om kinderen te verwelkomen bij de Jeugdlanden Almere? En ervoor 

te zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen bij allerlei activiteiten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Almere heeft drie kinderbouwspeelplaatsen (Jeugdlanden). Hier kunnen kinderen bouwen, spelen en zichzelf zijn in een 

prettige sfeer, onder toezicht van bekwame kinderwerkers. Jeugdland is een centrale plek, waar kinderen veilig kunnen 

spelen en waar zij uitgedaagd worden nieuwe dingen te ontdekken, zowel creatief als sportief. 

 

Wat ga je doen? 

Je komt te werken op een fantastische plek waar veel activiteiten mogelijk zijn zoals, timmeren, schilderen, hutten 

bouwen en skelteren. Tijdens de zomervakantie draai je samen met een collega een passend activiteitenaanbod. Je vindt 

het geen probleem om vieze handen te krijgen en met diverse weersomstandigheden buiten klaar te staan. 

 

Jij maakt het mogelijk dat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen en zich spelenderwijs ontwikkelen.  

Tijdens het spelen verruimen de kinderen hun leefwereld, worden zij sociaal sterker en is het bovenal belangrijk om hen 

te laten vertrouwen op hun eigen kracht. Jij staat voor ze klaar als ze tijdens het samenspelen er even niet uitkomen en 

begeleid de kinderen om samen tot een oplossing te komen. Ook tijdens de activiteiten leren de kinderen een hoop 

sociale vaardigheden, zoals zich aan de regels te houden, op hun beurt te wachten, rekening te houden met anderen en 

om te gaan met verliezen en winnen. Samenspelen bevordert ook de taal- en denkontwikkeling. Bovendien is het goed 

voor de ontwikkeling van humor en fantasie. Je bent je ervan bewust dat je zelf het goede voorbeeld geeft en een 

visitekaartje bent voor de Jeugdlanden.  

 

Wie ben jij? 

• je bent een derde – of vierdejaars mbo niveau 4 student  

• je volgt een kindgerichte opleiding  

• je bent flexibel en leergiering  

• je bent behulpzaam toont initiatief naar collega’s en kinderen  

• je hebt een open, positieve houding en bent in staat om het beste uit de kinderen te halen 

• inzetbaar tijdens de zomervakantie (woensdag tot en met zaterdag) in de periode 1 juli tot 1 september  

 

Bij De Schoor kun je rekenen op 

• cao Sociaal Werk, inschaling schaal 5 

• zinvolle werkervaring die goed staat op jouw cv 

• een sociale en prettige werkomgeving 

• een gave werkplek 

 

Enthousiast geworden? 

Solliciteren kan via www.werkenbijdeschoor.nl. Wil je eerst meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met 

Els Spraakman, teamleider Kinderwerk tel: 06–52420106. Voor meer informatie over De Schoor kijk je op onze website. 

Solliciteren is mogelijk tot 21 juni. Mochten wij direct na je sollicitatie enthousiast zijn, vindt er een kennismakingsgesprek 

plaats. Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

 

De Schoor, Welzijn in Almere  

Je werkt bij De Schoor, een innovatieve en dynamische welzijnsorganisatie in Almere. Samen met circa 270 collega's en 

honderden vrijwilligers zet je je in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in 

Almere. 


