
 
Vacature Teamleider KDV  
24-32 uur per week 

Kinderopvang Het Keizertje heeft een duidelijke ambitie: wij willen alle kinderen – ongeacht hun culturele en 
religieuze achtergrond – hoogwaardige opvang bieden. Trekt het werken in een innovatief, multicultureel team 
je aan? Werk je graag samen met professionals die persoonlijk contact en zelfontplooiing belangrijk vinden? Ben 
je flexibel in de omgang en houd je van kinderen? Dan ben jij de teamleider die wij zoeken! 

Wat biedt Kinderopvang Het Keizertje jou? 
Je krijgt een dienstverband voor 24-32 uur per week in de functie van teamleider. Het salaris is conform de CAO 
Kinderopvang schaal 8 met daarnaast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  

Het Keizertje is een kleinschalige organisatie en biedt een fijne werkomgeving. Kinderopvang Het Keizertje is 
volop aan het groeien. Wij zoeken een collega die meegroeit en de groei van de organisatie in goede banen kan 
leiden. Er wordt bij Het Keizertje respectvol met de kinderen en met elkaar omgegaan. We hebben een cultuur 
waarbinnen er ruimte is om open naar elkaar te zijn, als er iets goed gaat, maar ook als iets minder lekker loopt. 
Je voelt je thuis in de opvang omdat je jezelf kunt zijn. We bieden je een afwisselende functie waar geen dag 
hetzelfde is. 

Het Keizertje heeft drie verticale groepen. Dat houdt in dat alle 0 tot 4-jarigen bij elkaar in de groep zitten. Zo 
ontstaat er een echte thuissituatie. Juist omdat de locatie zo klein is, kennen we elkaar goed en voelen de 
kinderen zich veilig. Het Keizertje werkt met thema's. Voor elk thema zijn er leuke activiteiten zodat de kinderen 
spelenderwijs leren.  
 

Jouw profiel 

• Je bent gek op kinderen met verschillende culturele achtergronden 

• Je bent een senior pedagogisch medewerker met een MBO-4 of HBO opleiding CAO Kinderopvang-erkend 
diploma 

• Je bent de spil van de locatie en weet bij de medewerkers de juiste snaar te raken om ze te 
enthousiasmeren en een ‘wij-gevoel’ te creëren 

• Je hebt minimaal twee jaar ervaring met leidinggeven aan teams  

• Je krijgt energie van veranderingen die onze dienstverlening optimaliseren  

• Je bent positief ingesteld en hebt een verbindende manier van leidinggeven 

• Je bent ondernemend, staat stevig in je schoenen en hebt een open houding 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor je makkelijk praat met zowel 
kinderen als met ouders en collega’s 

• Je beschikt over sterke sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen en 
ouders en verzorgers 

• Je voldoet aan de landelijke taaleis (als onderdeel van de selectieprocedure kun je hierop getoetst worden) 

• Je bent flexibel, bereid een stap extra te zetten en op alle dagen van de week beschikbaar 

• Je kan omgaan met onverwachte situaties en kan meerdere zaken tegelijk uitvoeren 

• Je bent zelfstandig en hebt een proactieve werkhouding 

• Je beschikt over pedagogische kennis, kennis van groepsdynamische processen en kennis van de geldende 
hygiëne- en veiligheidseisen 

• Je bent proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van in- en externe 
ontwikkelingen 

• Je hebt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) (maximaal drie maanden oud) 
 

  



 
Wat ga je doen? 
Je bent een meewerkend teamleider en om feeling te blijven houden met het werkveld, sta je ook regelmatig op 
de groepen. De uitvoering van het primaire proces ligt in jouw handen. Net als de uitvoering van het werkplan. 
Je houdt in de gaten dat het pedagogisch beleid, maar ook het beleid rondom veiligheid en gezondheid wordt 
toegepast. Jouw team van pedagogisch medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht. Ze kunnen ook op 
jou bouwen. Je bent het gezicht en het aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande klanten. Zij kiezen voor jou en 
jouw medewerkers. Je bent samen met de manager verantwoordelijk voor de locatie en je rapporteert aan de 
manager. Je levert ook een bijdrage aan de implementatie van de nieuwe wetgeving. Daarnaast ondersteun je 
de manager bij locatie overstijgende onderwerpen zoals het kwaliteitssysteem, de marketing en de scholing van 
medewerkers. Je komt te werken in een kleinschalige organisatie met betrokken medewerkers.  

Meer informatie en solliciteren 
Ben jij de teamleider waar wij naar op zoek zijn? Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? 
Dan zijn wij erg benieuwd naar jou! De vacature blijft open staan totdat er een geschikte kandidaat is gevonden. 
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een afsluitend arbeidsvoorwaardengesprek. Ook 
worden referenties opgevraagd.  

Heb je interesse in een functie bij Het Keizertje? Stuur je motivatiebrief en cv naar info@hetkeizertje.nl en 
overtuig ons waarom wij voor jou moeten kiezen! 

 


