
Wij zijn op zoek!!! 
 
Begeleider dagbesteding (parttime, mogelijkheden tot groei) 
 
Voor BSO en Zorgmanege de Vrijbuiters zijn wij op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde 
begeleider.  
 
BSO & Zorgmanege de Vrijbuiters is onderdeel van Manege Voorst BV.  
De manege, BSO en Zorgmanege bevinden zich allemaal op één locatie aan de Oude Zutphenseweg 
3A te Klarenbeek. Het is een brede organisatie waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden.  
 
Wij bieden arbeidsmatige dagbesteding in groepsverband aan kinderen, jongeren en volwassenen 
met een zorgvraag en helpen mee met alle werkzaamheden op en rondom de manege. In de middag 
ontvangen wij kinderen vanuit verschillende scholen op onze BSO, zij kunnen spelen bij de BSO of 
deelnemen aan activiteiten op de manege. Daarnaast bieden wij ook individuele begeleiding op 
maat.  
 
Als begeleider van de dagbesteding werk je met de dagbestedingsgroep (voornamelijk 
(jong)volwassenen) op de manege en onderneem je leuke/ontspannende activiteiten (i.c.m. 
paarden), bewaak je het groepsproces van de dagbesteding en stimuleer je iedereen om het beste 
uit zichzelf te halen.  
 
Jij kunt… 

• Groepsbegeleiding bieden aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een zorgvraag 

• Jouw kennis van verschillende doelgroepen toepassen in je dagelijkse werk 

• In een dynamische werkomgeving goed je draai vinden en bent niet snel onder de indruk 

• De sfeer in de groep op een positieve manier beïnvloeden 

• (Samen)werken binnen een zelfsturend team 
 
Jij hebt nodig… 

• Een MBO/ HBO opleiding conform de eisen CAO Kinderopvang 

• Een rijbewijs 

• De wil om ook in het weekend te werken op inval basis 

• Ervaring met paarden 
 
Je krijgt.. 

• Een contract van minimaal 24 uur (met uitzicht op een vaste aanstelling). 

• Loon conform CAO Kinderopvang, pensioenopbouw en reiskostenvergoeding 
 
 
 Herken jij je in deze vacature en wil je onze nieuwe collega worden? Dan willen we je graag 
ontmoeten! 
 
Reageren kan t/m 01 december 2021. Bij het vinden van de juiste kandidaat zullen wij de vacature 
verwijderen. Je kunt je CV en motivatie sturen naar mboger.devrijbuiters@manege-voorst.nl  
 
 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.manege-voorst.nl  
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