Kiddoozz is op zoek naar een wijkmanager die van wanten weet!
Kiddoozz Kinderopvang is een grote kinderopvangorganisatie met inmiddels 29 locaties in de regio
Rotterdam en is per direct op zoek naar een
Wijkmanager
(parttime: 24 uur per week, verdeeld over 4 dagen, in overleg)
Jouw functie
Als wijkmanager sta je dagelijks in direct contact met de ouders, kinderen en medewerkers op je eigen
locaties. Een uitdagende werkomgeving, waarbij oogcontact, een stevige handdruk en een brede
glimlach de ingrediënten zijn om een goede eerste indruk te maken. En zoals overal geldt ook hier, dat
je nooit een tweede kans krijgt om een eerste indruk te maken.
Als wijkmanager ben je mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het
primaire proces van je locaties, evenals voor de implementatie van het vastgestelde pedagogisch beleid.
Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het personeels-, accommodatie- en financieel beleid op
jouw locaties. Jouw team van pedagogisch medewerkers weet wat er van hen verwacht wordt en kunnen
altijd op je bouwen. Je rapporteert aan de regiomanager.
Je komt te werken in een grote organisatie met meer dan 250 betrokken medewerkers. Vanuit het
Centraal Bureau in Beverwaard krijg je ondersteuning met betrekking tot personeelszaken, financiën,
plaatsing en planning en huisvesting. Je krijgt 7 enthousiaste en ervaren collega wijkmanagers, die
gebruik maken van elkaars talenten. We zoeken een wijkmanager die vanuit zijn/haar eigen talent een
aanvulling is binnen dit team.
Jouw profiel
➢ Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een
managementopleiding.
➢ Je hebt de ambitie om topkwaliteit te leveren!
➢ Je beschikt over een resultaatgerichte, zelfstandige en proactieve werkhouding.
➢ Je hebt minimaal twee jaar leidinggevende ervaring als operationeel manager.
➢ Flexibel is jouw ‘middle name’.
➢ Jij kunt als de beste je medewerkers motiveren en coachen.
Wat je van ons mag verwachten
➢ Uitdagend werk om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe zelfs vergeet dat je aan het werk
bent.
➢ Een inspirerende en ambitieuze organisatie met leuke collega’s.
➢ Volop de ruimte om eigentijdse ideeën uit te voeren en je verder te ontwikkelen.
➢ Een tijdelijk contract, met uitzicht op een vast contract.
➢ Marktconform salaris volgens schaal 9 van CAO Kinderopvang (€2652- €3580).
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksronden, een assessment en aansluitend een
arbeidsvoorwaardengesprek. Ook zullen er referenties worden opgevraagd.
Wil je eerst nog een aantal vragen stellen? Neem dan contact op met José van Bijsterveld of Astrid
Hermans, regiomanagers, bereikbaar via 010-2041820.
Ben jij die daadkrachtige, inventieve manager die zaken voor elkaar krijgt? Reageer dan direct via de
mail (christine.dekker@kiddoozz.nl) onder vermelding van ‘vacature Wijkmanager Kiddoozz
Kinderopvang’. De sluitingstermijn van deze vacature is in principe 31 december 2017.

