
 

 
Leidinggevende Gezocht  

Wij zijn op zoek naar een leidinggevende (coördinator) die vanaf 1 mei 2023 ons team 

wil komen versterken. Als Coördinator heb je het inzicht om de locatie naar een hoger 

niveau te tillen! Dit doe jij door jouw team te motiveren, te inspireren en door het beste 

in hen naar boven te halen. Samen zorg je ervoor dat zowel ouders als kinderen iedere 

dag weer met plezier op de locatie komen! 

 

Als Coördinator: 
• Weet je op enthousiaste wijze het team aan te sturen, te motiveren en te 

begeleiden. 

• Ben je het aanspreekpunt voor PM’ers, ouders en overige contacten m.b.t. het 

reilen en zeilen op jouw locatie. 

• Ben je aandachtfunctionaris en pas je het afwegingskader vanuit de meldcode 

waar nodig toe. 

• Ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoer van diverse werkzaamheden 

zoals o.a.: 

o de personele bezetting, bewaken van het rooster, voeren van gesprekken 

en verzorgen van werkoverleggen. 

o Het bewaken van de (pedagogische) kwaliteit op locatie. 

o Het implementeren van het beleid van de organisatie en zorgdragen voor 

de uitvoering ervan. 

o Informeren en  rapporteren aan de Regiomanager over het reilen en zeilen 

van de locatie. 

Over jou: 

• Jij hebt affiniteit met kinderen en bezit pedagogische kennis m.b.t. de 

verschillende leeftijdsgroepen. 

• Jij bezit leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden voor het stimuleren 

en instrueren van medewerkers.  

• Jij bent ondernemend, doortastend en besluitvaardig in alle omstandigheden. 

• Jij laat je niet snel gek maken en bent niet bang om zelfstandig beslissingen te 

nemen en op te treden. 

• Jij bezit plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van 

werkzaamheden en ziet wat prioriteit heeft. 

• Je bent integer, flexibel (in werkzaamheden en werktijden), goed in samenwerken 

en improviseren en hebt een energieke houding; 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en beschikt over goede 

gespreksvaardigheden, geduld en tact.  

 

Wij bieden: 
• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging; 

• Een uitdagende baan voor 24 uur per week (vaste werkdag vrijdag overige 

werkdagen in overleg); 

• Inschaling in schaal 9 (€ 3.192,- tot €4.252,- op basis van 36 uur) van de cao-

kinderopvang. 

• Bonusregeling voor alle medewerkers. 

• Voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen bij Partez. 

 

Interesse in deze functie? 
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar: regiomanager@partez.nl t.a.v. T. Sanches dan 

plannen we snel een afspraak! 
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