Een gedreven Assistent Leidinggevende kinderopvang
 Jij bent heel flexibel
 Jij inspireert collega’s
 Jij kunt goed organiseren

verschillende locaties
 30-36 uur
MBO (niveau 4) of HBO

Als assistent leidinggevende (Unit-Coördinator) ben jij het eerste aanspreekpunt voor je team van
pedagogisch medewerkers en voor de ouders op jouw kdv of BSO locatie. Je werkt nauw samen
met de operationeel managers. Je hebt daarnaast contacten met je collega’s van de afdelingen
Klantenservice, Financieel en Personeelszaken. Als assistent leidinggevende werk je ook 3 tot 5
opvangdiensten per week. Je zorgt dan voor blije kinderen die zich emotioneel veilig voelen en
daardoor in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen. Niet te vergeten zorg je voor gelukkige ouders
die met een gerust hart hun kind(eren) bij jou en jouw team achterlaten.
Herken jij jezelf in het volgende?
 Je zorgt voor een emotioneel veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.
 Je bedenkt samen met je collega’s allerlei leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar.
 Je vindt het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met ouders en kinderen.
 Je bent een voorbeeld voor je collega’s en je weet hen te inspireren.
 Je voert makkelijk gesprekken. Je bent een kei in het geven van feedback en kan ook goed
feedback ontvangen, omdat je weet dat dit enkel de persoonlijke en pedagogisch
kwaliteit ten goede komt.
 Improviseren zit in je bloed.
 Je bent handig met de computer.
 Je bent nauwkeurig in administratieve taken en kunt overzicht bewaren in een
dynamische werkomgeving.
 Heel cliché maar wel echt nodig: je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
Wij vragen
 Een diploma van een opleiding die kwalificeert voor kinderopvang en bij voorkeur ook
(kinder)EHBO.
 Een enthousiaste persoonlijkheid.
 Iemand die inspireert en oog heeft voor ieder kind en iedere medewerker.
 Iemand die graag onderdeel wil worden van onze leuke organisatie.

Wij bieden
 Een organisatie met korte lijntjes.
 De vrijheid om jezelf te ontwikkelen.
 Salaris volgens CAO Kinderopvang, schaal 7.
Wanneer je extra informatie wilt over deze uitdagende, afwisselende vacature, bel dan met de
afdeling Personeelszaken op telefoonnummer 0411-689523.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatiebrief en CV, die je kunt mailen naar sollicitatie@kindertuin.com.

