Vacature

Manager Kinderopvang
Apeldoorn voor 20-24 uur per week

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind door jouw talenten in te zetten als een daadkrachtige
people manager met oog voor het individu? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren!
Ontdek, speel en beleef. Bij Kindercentrum.nl maken de medewerkers werk van dit centrale thema! Onze
medewerkers hebben oog voor het kind. Dat is terug te zien in een goede balans tussen rust en activiteit, structuur
en flexibiliteit.
Kindercentrum.nl biedt in of bij de basisscholen opvang aan op kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen,
buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Wij zorgen voor een plek waar kinderen van alle leeftijden zich
thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Onze inzet is om opvang aan te bieden op
een wijze die aansluit bij de werkwijze en visie van de basisscholen.
Wat ga je doen?
Als manager kinderopvang ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten alsmede de pedagogische kwaliteit van
de locaties in jouw werkgebied. Je geeft direct leiding aan drie locatiemanagers. Je bent nauw betrokken bij de
locatiemanagers en hun teams en brengt regelmatig bezoek aan de verschillende locaties. Jij weet, door de juiste
stijl van leidinggeven, richting en sturing te geven aan jouw team.
Door het onderhouden van goede contacten met gemeenten, scholen en verwante (kinderopvang)organisaties, ben
je in staat de kansen en (groei)mogelijkheden voor Kindercentrum.nl in kaart te brengen en te benutten.
Je draagt bij aan de totstandkoming van het strategisch beleid op de dienstverlening binnen het brede spectrum
van de kinderopvang. De Manager Kinderopvang is lid van het Management Team en zoekt daar de verbinding en
afstemming met de directie en de andere Managers Kinderopvang. Op één of meerdere beleidsterreinen ben je
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voorbereiding op de besluitvorming van het beleid. Vervolgens weet je
dit om te zetten naar een passende integrale aansturing.
Wat kun jij Kindercentrum.nl bieden?
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een stevige leidinggevende functie.
 Je beschikt over minimaal een HBO diploma bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding.
 Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de kinderopvang. Ervaring in de kinderopvang en
kennis van ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra (IKC’s) is een vereiste.
 Een ondernemersmentaliteit die de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen kan
realiseren.
 Analytisch sterk met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 Je hebt een verbindende persoonlijkheid met lef en daadkracht.
Wat kan Kindercentrum.nl jou bieden?
 Een uitdagende baan als manager in een organisatie waar inhoud, ontwikkeling van kinderen, medewerkers
en kwaliteit van dienstverlening hand in hand gaan met een gezonde bedrijfsvoering gericht op een gezonde
financiële basis en maatschappelijk rendement.
 Werken in een dynamische sector bij een groeiend bedrijf met een transparante organisatiecultuur.
 Deze functie in ingedeeld in schaal 11 van de CAO Kinderopvang. Inschaling is afhankelijk van ervaring.
 Professionele ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Deventer.
Meer informatie en solliciteren
Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Karoline Vleeshouwers via telefoonnummer
088-7500808 of solliciteer direct en stuur jouw motivatie en CV vóór 9 januari 2019 naar directie@kindercentrum.nl.

Deze vacature bij Kindercentrum.nl wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
krijgen interne kandidaten voorrang
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

