Gezocht: Ervaren leidinggevende kinderopvang
Voor 28 uur per week (3 om 4 dagen inzetbaar op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag).
Ben jij als leidinggevende goed in verbinding maken en als geen ander in staat om onze
pedagogisch medewerkers te motiveren, inspireren en stimuleren in hun dagelijkse werk? Gaat jouw
hart sneller kloppen als niet alleen de kinderen op jouw locatie maar ook de pedagogische
medewerker groeien en ontwikkelen? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Wat ga je doen?
Bij het werken als leidinggevende in de kinderopvang is geen dag hetzelfde! In jouw rol als
leidinggevende geef je leiding aan een team van circa 15-20. Je zorgt voor een juiste personele
bezetting (Beroepskracht-kindratio) en voert sollicitatiegesprekken. Je voert functiewaarderingsgesprekken, behandelt ziekmeldingen, voert waar nodig verzuimgesprekken met de
PM’ers en draagt zorg voor de verslaglegging hiervan. Je implementeert het beleid van de
organisatie (in sommige gevallen met behulp van de pedagogisch coach) en draagt zorg voor de
uitvoering ervan. Daarnaast verzorg je werkoverleggen KDV en BSO, bewaakt de uitvoering hiervan
en neemt hieraan deel. Het is belangrijk dat jij stevig in je schoenen staat, je daadkrachtig bent en
je beslissingen ook met je hart kan nemen. Verder Onderhoud je het contact met de GGD, vergader
je met de Ouder Commissie (OC) en nog veel meer.
Word jij blij van al deze werkzaamheden en ben jij diegene die ons team kan helpen om de beoogde
kwaliteit en resultaten te behalen? Dan gaan we graag met jou in gesprek!
Waar ga je werken?
Je gaat werken op onze locatie in Rhoon. Partez Kinderopvang verzorgt hier kinderopvang voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Op alle dagen staat een gecertificeerd team van
medewerkers klaar om kinderen een educatieve en plezierige tijd te geven. Onze andere locaties zijn
gevestigd in Barendrecht en Oud-Beijerland.
Over jou:
x Je hebt een afgeronde relevante opleiding op minimaal mbo-niveau 4 (of andere erkende
diploma’s voor Kinderdagopvang) en bent bereid om een VOG (Verklaring Omtrent goed
Gedrag) aan te vragen en je in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang;
x Je hebt minimaal 1 jaar als leidinggevende gewerkt. Je werkt zelfstandig, bent initiatiefrijk,
vind organiseren leuk en hebt affiniteit met kinderen;
x Je bent integer, flexibel (in werkzaamheden en werktijden), goed in samenwerken en
improviseren en hebt een energieke houding;
x Je beheerst de Nederlandse taal en beschikt over goede gespreksvaardigheden, geduld en
tact;
Wij bieden
x Een salaris tussen € 2.913 en € 3.221 op basis van 36 uur per week, conform CAO
kinderopvang schaal 9.
x Een uitdagende functie binnen een groeiende organisatie.
x Een contract voor 11 maanden, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren.
x Reiskostenvergoeding, 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 2%.

Enthousiast geworden?
Stuur dan voor 30-07-2021 jouw CV en motivatiebrief naar: coordinator@abbwbso.nl t.a.v. T.
Sanches.

