
 
 

 
AKROS is sterk actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied 
van Kinderopvang en Welzijn in Amsterdam en omstreken. Vanuit lokale betrokkenheid 
stimuleert AKROS een actieve, leefbare en gevarieerde samenleving in wijken en buurten, 
voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen.  
 

AKROS werkt intensief samen met de AWBR, schoolbestuur voor primair onderwijs in 
Amsterdam West. Samen zitten wij in het proces van het vormgeven aan Kindcentra. Dit 
pakken wij gefaseerd aan: geleidelijk aan wordt met nieuwe basisscholen samengewerkt, 
waarbij binnen algemene kaders per school een geschikte samenwerkingsvorm gestalte 
wordt gegeven. Per direct zijn wij op zoek naar een: 
 

Beleidsadviseur ontwikkeling Kindcentra 
32 uur per week 

 
Wat ga je doen?  
De beleidsadviseur ondersteunt de manager bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie 
van nieuwe samenwerkingsvormen met het primair onderwijs. Daarnaast zal de 
beleidsadviseur een bijdrage leveren aan het met het onderwijs te ontwikkelen pedagogisch 
beleid, kwaliteit en innovatie. In voorkomende gevallen ondersteunt de beleidsadviseur de 
manager bij lijnzaken, meestal projectmatig. 
 
Wat neem je mee? 

• Een afgeronde voor de kinderopvang/onderwijs gekwalificeerde HBO opleiding; 

• Ervaring met kinderopvang en met primair onderwijs is een pré; 

• Kennis van de wet en regelgeving Wet Kinderopvang; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk; 

• Een flexibele en proactieve werkhouding; 

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; 

• Projectmatig kunnen werken en om kunnen gaan met veranderprocessen; 

• Om kunnen gaan met verschillende belangen; 

• Management ervaring is een pre. 

 
Wij bieden: 

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

• Een salaris passend bij je opleiding en ervaring conform de cao Kinderopvang; 

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

• Betrokken en fijne collega’s, korte lijnen en een persoonlijke sfeer. 

 
Informatie en sollicitaties: 
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Y. Willems, manager,  
via telefoon 020-2610500. 
 
Stuur je motivatie en CV vóór 25 maart 2018 naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl ter 
attentie van de afdeling HRM. Vermeld hierbij vacaturenummer 201909.   
 

Over AKROS 

AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen 

verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, 

leren en groeien. Ook biedt AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor 

participatie en welzijn in Amsterdam. 


