
Regiomanager en peutergymleraar Utrecht (16 uur) 

Ben jij op zoek naar een combinatiebaan waarin je organisatorische taken afwisselt met het geven van 
gymlessen aan jonge kinderen (1,5 tot 6 jaar). Durf jij de verantwoordelijkheid te nemen voor de 
organisatie van alle Aapjeskooilessen in Utrecht? Ben je daarnaast beschikbaar op twee doordeweekse 
dagen én zaterdagochtend vanaf 1 februari? Lees dan snel verder! 

Twee dagen per week ben je op kantoor te vinden en hou je je bezig met het huren van gymzalen, het 
maken van reclame voor de lessen, het aansturen van docenten en alle randvoorwaarden om de 
Aapjeskooilessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Je staat hier niet helemaal alleen voor, maar doet 
dit in overleg met de managers. Daarnaast sta je één, twee of drie ochtenden per week zelf in de 
gymzaal om dreumesen, peuters en kleuters met plezier te laten bewegen. Ook neem je aanvragen van 
kinderfeestjes en workshops aan en geef je deze (indien mogelijk) zelf of regel je hier een andere docent 
voor. Kortom: een zeer afwisselende baan waarin geen dag hetzelfde is! 

Wat zijn jouw taken? 

• Fantasierijke gymlessen geven aan kinderen van 1,5 tot 6 jaar oud. 

• Organiseren van kinderfeestjes en workshops in Utrecht. 

• Communicatie met ouders, gymzaalbeheerders en docenten. 

• Online en offline reclame maken voor de lessen in Utrecht. 

• Zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden en professionaliseringsmogelijkheden. 

• Het volgen van trainingen en leuke teamuitjes met andere Aapjeskooi docenten. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een sportieve kindervriend, met een afgeronde HBO-opleiding in de richting van 
sport of onderwijs (bij voorkeur de ALO of PABO). Je bent beschikbaar op twee doordeweekse dagen 
(waarvan in ieder geval de woensdag) én zaterdagochtend vanaf 1 februari 2020. Affiniteit en ervaring 
met onze jonge doelgroep is een pré. Verder moet je bereid zijn om onze interne training tot 
Aapjeskooidocent te volgen en is het hebben of halen van een EHBO-diploma een must. Twijfel je of je in 
dit profiel past, bel of mail ons dan even. 
 
Wat bieden wij jou? 

• Startsalaris 2130 euro o.b.v. 38 uur inclusief vakantietoeslag (de functie is voor 16 uur). 

• Reiskostenvergoeding (bij meer dan 10 km enkele reisafstand). 

• Een leuke, afwisselende parttime baan met eigen creatieve inbreng in een gezellig team. 

• Een inwerktraject en vaste lesvoorbereidingen per week. 

• Een professionele werkomgeving waarin kwaliteit en ontwikkeling voorop staan. 
 
Denk jij met jouw enthousiasme en ervaring een welkome aanvulling te zijn op ons team? Stuur dan zo 
snel mogelijk (maar uiterlijk vóór 20 januari) je motivatie en CV naar hilde@aapjeskooi.nl of bel met 
Hilde op 06-14209531!  
 

 

 


