Manager Kinderopvang
Ervaren muis met 5 poten die ons laat schitteren
Kinderopvang ’t Veldmuisje groeit. Meer vestigingen, nieuwe kinderopvangconcepten: het bruist
volop bij ons. Om te zorgen dat al die vestigingen goed aangestuurd worden, zijn we nu op zoek
naar een Manager Kinderopvang. Iemand die voor onze kinderopvangprofessionals tegelijkertijd
leidinggevende, rots in de branding en sparringpartner is. Iemand die motiveert, inspireert en het
beste uit mensen naar boven haalt. Ben jij de manager die ervoor zorgt dat kinderen, ouders én
medewerkers elke dag weer met veel plezier naar onze locaties komen? De manager kinderopvang
die kennis van de branche en relevante wet- en regelgeving combineert met oog voor zakelijke
kansen en een warm hart? Dan willen wij heel graag met jou praten over deze uitdagende baan!
Wie zijn wij?
Wij zijn kinderopvang ’t Veldmuisje. Aangenaam, leuk je te leren kennen. Wij zijn ooit klein begonnen
maar zijn aan het groeien. We zijn dé kinderopvangorganisatie in de gemeente Maasdriel waar we nu
negen locaties hebben. Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang aan (kinderdagverblijf,
BSO en peuterarrangement/psz), maar werken daarbij vanuit één visie: samen spelen, spelend leren.
Wij werken het liefst op een persoonlijke manier. Daarom houden we onze locaties bewust
kleinschalig en onze organisatie zo plat mogelijk.
Wat houdt de functie in?
Als Manager Kinderopvang heb je een zeer zelfstandige functie en heb je de dagelijkse leiding over
onze negen vestigingen en enkele ondersteunde functionarissen. Je stuurt op de realisatie van de
door jou geschreven plannen en bent verantwoordelijk voor de klant- en medewerkerstevredenheid
en de financiële resultaten van de diverse locaties. Daarnaast zorg je ervoor dat voortdurend wordt
voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving. Onze fijne ploeg pedagogisch medewerkers helpt je
graag om - geïnspireerd, aangestuurd en gecoacht door jou - op de negen locaties deze doelen te
verwezenlijken.
Als Manager Kinderopvang ben je niet alleen bezig met het managen van mensen, processen, beleid
en (pedagogische) kwaliteit. Je functioneert namelijk ook als ‘het gezicht van ’t Veldmuisje’ en
onderhoudt onze contacten met scholen, gemeentelijke instanties en media.
Je rapporteert aan onze directeur die je vooral kader-scheppend en faciliterend zal aansturen.
Wat bieden wij?
• Een leuke, uitdagende en zeer zelfstandige fulltime baan met veel verantwoordelijkheid bij
een vooruitstrevende kinderopvangorganisatie;
• De mogelijkheid om onze verdere groei en ontwikkeling mede vorm te geven en tegelijkertijd
zelf mee te groeien;
• Fijne en vakbekwame mensen om mee te werken;
• Volop ruimte voor jouw creativiteit en ideeën;
• Prima opleidingsmogelijkheden voor je eigen verdere ontwikkeling;
• Een salaris en andere arbeidsvoorwaarden die passen bij de zwaarte van de functie en je
ervaring.
Wie ben jij?
Dat kom jij ons hopelijk binnenkort tijdens je sollicitatiegesprek vertellen! Dan verwachten wij in
ieder geval te horen dat:

•
•
•
•
•

Je een HBO/WO werk- en denkniveau hebt;
Je beschikt over aantoonbare ervaring in de aansturing van meerdere kinderopvanglocaties;
Je verstand van zaken hebt (commercieel, pedagogisch en management);
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;
Je sterk bent in plannen, organiseren, concretiseren, motiveren en inspireren.

Hoe nu verder?
Ben je enthousiast over deze baan? Maak ons dan enthousiast over jou en stuur snel je cv en
motivatie naar: Berry Vissers via berry.vissers@t-veldmuisje.nl
Wil je eerst meer weten? Bel dan met Berry: 06-39594053

