Stafmedewerk(st)er Kinderopvang (management)





Jij hebt kennis van het managen van complexe bedrijfsprocessen
Jij bent op zoek naar een zelfstandige en uitdagende functie
Jij ben flexibel in zowel werktijden al denken
Jij schroomt niet om initiatieven te nemen

MBO 4+/HBO
Locatie Boxtel
 27 uur, 4 dagen

Ben jij een teamplayer, een kei in oplossingsgericht denken en ben je niet bang om initiatieven te
nemen en verantwoordelijkheid te dragen? Dan is dit een leuke functie voor jou!
Algemene kenmerken

Als Stafmedewerk(st)er ondersteun jij de Operationeel managers bij het realiseren van de
(pedagogische) doelen op de kinderdagverblijven en de BSO’s. Samen met de managers draag jij
onder andere bij aan het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid en het
veiligheids- en gezondheidsbeleid op onze 25 kinderdagverblijven en BSO’s. Professioneel,
flexibel, gestructureerd, pragmatisch en probleemoplossend zijn daarbij de kernwoorden.
Werkzaamheden:

Jij ondersteunt het Operationeel team bij de dagelijks voorkomende werkzaamheden. Je stelt
mede protocollen en beleidsdocumenten op, verzorgt audits en ondersteunt de manager in de
dagelijks werkzaamheden. Jij zorgt voor goede bedrijfsprocessen, een optimaal pedagogisch
klimaat en een prettige werkomgeving voor medewerkers. Het Operationeel team is
verantwoordelijk voor een goede personele zorg, een professionele pedagogische uitvoering en
uitstekende contacten met ouders en samenwerkingspartners. Je komt te werken in een
dynamisch enthousiast team waarbij je met alle onderdelen van de kinderopvang te maken krijgt.
Zo spar je samen over zorgkinderen en een uur later voer je kennismakingsgesprekken met
sollicitanten. Je kunt het overzicht en de structuur behouden, ook op momenten dat er veel
verschillende zaken spelen. Een breed interesse veld is een must.
Profiel

•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde MBO4 met aanvullende opleidingen en ervaring of HBO
opleiding en bent opgeleid in de kinderopvang.
Je hebt kennis van en ervaring met pedagogische processen, organisatie-, personeels-,
financieel-, zorg- en kwaliteitsbeleid.
Je bezit ondernemerschap en bent niet bang voor het nemen van initiatieven en het
dragen van verantwoordelijkheden.
Je bent analytisch en bent handig met ICT systemen.
Je hebt sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van
medewerkers.

•

•
•
•

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het
onderhouden van contacten met diverse onderdelen van de onderneming en externe
contacten.
Je bent in bezit van een rijbewijs B en een auto.
Je staat stevig in je schoenen en je kan goed omgaan met stress.
Je beseft dat het soms nodig is dat er ook buiten normale werktijden problemen
opgelost moeten worden.

Kindercentrum Kindertuin biedt:
•
Een zeer goed startsalaris van 2.619,00 tot € 3.544 per maand bij 36 uur in de week
conform de cao kinderopvang.
•
Een dynamische baan voor 27 uur per week;
•
Een zelfstandige en uitdagende functie;
•
Aanstelling voor een 1 jaar met aansluitend mogelijkheden voor een vast dienst
verband;
•
Een fijne kleinschalige werkomgeving in een platte organisatie.
•
Gunstige aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden met aanvullende
tegemoetkoming en een sociaal fonds.
Wil je informatie over de sollicitatieprocedure of functie-inhoud dan kan je contact opnemen met
Esther Keeris, Directeur Operationele zaken, tel. 0411-689110.
Heb je belangstelling dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en CV, voor de sluitingsdatum
van 23 mei 2021, onder vermelding van kenmerk 2021-04 Stafmedewerkster. Je kunt deze sturen
naar: sollicitatie@kindertuin.com

