
 

 

Wil jij leidinggeven aan meerdere kinderopvang  (BSO en voorschool) locaties binnen een organisatie 

die de ontwikkeling van de Alles-in-Een-Scholen als ambitie heeft?  

Wij zijn met spoed op zoek naar een  

Leidinggevende 
Met een dienstverband van 28-32 uur ter vervanging van ziekte. 

 
Als leidinggevende werk je nauw samen met drie collega’s, ondersteund door een pedagogisch coach 
en beleidsmedewerkers. Je bent een leidinggevende die haar zaak op orde heeft. Je stuurt en 
faciliteert je teams van pedagogisch medewerkers en zorgt ervoor dat zij een veilige en vertrouwde 
omgeving kunnen creëren op locatie. 
 
De functie: 

• Een uitdagende functie met zelfstandigheid in een organisatie met ambitie; 

• Het zwaartepunt van de functie ligt bij de BSO locaties 

• Je faciliteert en stuurt de teams aan; 

• Je stuurt op kwaliteit en de implementatie, borging en uitvoering van beleid; 

• Je bent de schakel tussen de locatie, scholen, en organisatie. 
 
Wat neem je mee? 

• Je bent een verbinder en kunt makkelijk schakelen; 

• Je bent daadkrachtig en durft beslissingen te nemen waarbij je de menselijke maat niet uit het 
oog verliest;  

• Je hebt enige jaren ervaring en kunt je snel inwerken op een nieuwe plek; 

• Je overziet het grotere geheel;  

• Je hebt een hbo-opleiding bij voorkeur met een pedagogische richting; 

• Je bent ondernemend, communiceert open en je bent gericht op samenwerking. 
 
Wij bieden: 

• Een uitdagende functie met zelfstandigheid in een organisatie met ambitie; 

• Salaris conform de cao Kinderopvang; 

• Een reiskostenvergoeding – de mogelijkheid om gebruik te maken van een fietsplan; 

• De keuze voor deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 

 

Ben je enthousiast? 

Stuur dan jouw CV en motivatie voor 11 oktober 2018 o.v.v. vacaturenummer 201825 naar 

sollicitatie@akros-amsterdam.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yolande Willems, 

Manager Opvang. Telefoon:  020-261 05 00. 

 

Over AKROS 

AKROS is actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van Welzijn en 

Kinderopvang in Amsterdam en omstreken. Vanuit onze kernwaarden professioneel, betrouwbaar, 

betrokken, klantgericht en collegiaal geven wij vorm aan de zorg voor de kinderen in onze opvang. 
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