Vacature Locatiemanager
24-32 uur per week
Kinderopvang Het Keizertje heeft een duidelijke ambitie: wij willen alle kinderen hoogwaardige opvang bieden.
Wij zoeken een ervaren manager die stevig in de schoenen staat en er voor zorgt dat we een kwalitatief sterke
kinderopvang met betrokken pedagogische medewerkers zijn. Kan jij dit op een bevlogen en doortastende
manier doen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!
Wat ga je doen?
Als locatiemanager krijg je de uitdaging, ruimte en verantwoordelijkheid om Kinderopvang Het Keizertje aan te
sturen. Je bent verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede kinderopvang. Je begeleidt en coacht op
een enthousiaste wijze het team van pedagogische medewerkers. Je zet middelen en mensen effectief en
efficiënt in en draagt zo bij aan de resultaten van de locatie en de organisatie. Je zorgt er voor dat we een
kwalitatief sterke, financieel gezonde kinderopvang zijn waar onze pedagogische medewerkers er met
enthousiasme er voor zorgen dat de kinderen bij ons met plezier komen spelen, leren en ontwikkelen.
Wie zoeken wij?
 Je bent gek op kinderen
 Je hebt een afgeronde HBO opleiding, pedagogiek is een pré
 Je hebt meerdere jaren leidinggevende ervaring in de kinderopvang
 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 bent ondernemend en je hebt een commerciële instelling
 Je bezit coachingsvaardigheden en geeft positieve en duidelijke sturing aan je medewerkers
 Je bent in staat vorm te geven aan veranderingsprocessen
 Je hebt een flexibele werkhouding, dus geen ‘9 tot 5 mentaliteit’
 Je hebt financieel inzicht en ervaring met capaciteitsplanning
 Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en benutten van kansen
 Je kan de strategische visie vertalen naar ambitieuze doelen
 Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 Je hebt kennis van de kwaliteits- en veiligheidseisen in de kinderopvang en houdt de ontwikkelingen in de
branche goed in het oog.
 Je bent je bewust van het pedagogisch beleid, protocollen, onderhoudsstandaarden en GGD eisen en
handelt hier naar
 Je bent verantwoordelijk voor een schone, veilige en opgeruimde locatie
 Je bent verantwoordelijk voor het beheersen van het ziekteverzuim binnen het team
 Jij begrijpt en voelt aan wat de ouders voor hun kinderen wensen en zorgt dat de kinderen de dag van hun
leven hebben
 Je kent de markt in de omgeving van de locatie en analyseert wat jij nog meer kunt doen om jouw locatie
nog beter onder de aandacht te brengen van ouders, scholen en samenwerkingspartners
Wat biedt Kinderopvang Het Keizertje jou?
Volop ruimte om onze kleinschalige organisatie met drie verticale groepen te laten groeien. Je krijgt een
dienstverband voor 24-32 uur per week in de functie van teamleider. Het salaris is conform de CAO
Kinderopvang schaal 9 met daarnaast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Past deze functie bij jou?
Dan horen we dat graag persoonlijk van je. Stuur je motivatiebrief met C.V. naar info@hetkeizertje.nl.

