
 

 

 
Ben jij onze nieuwe hoogvlieger? 

 
Wij zijn op zoek naar een: 

 
Administratief Medewerker Kinderopvang (16 uur per week voor een half jaar) 
 
De administratief medewerker gaat tijdelijk ondersteunen bij het plaatsen van kinderen op de voorschool.   
 
Wat ga je doen 

• Zorgdragen voor het spreekuur VVE (Vervroegde Voorschoolse Educatie) 

• Informeren van ouders over VVE 

• Uitnodigen van ouders om hen verder te informeren en te ondersteunen bij de aanmelding 

• Verwerken van gegevens in ELKK het gemeente systeem (zowel VVE en Kinderdagverblijven) 

• Verwerken van inschrijvingen en mutaties 

• Berekenen van de ouderbijdrage  

• Helpen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag 
 
Wat neem je mee 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau 

• Kunnen werken met of snel eigen kunnen maken van een kinderopvang planprogramma (Flexkids) 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden voor het overdragen van informatie  

• Nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens 

• Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals persoonsgegevens 

• Flexibiliteit. 
 
Wij bieden 

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

• een salaris 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; 

• de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve regeling ziektekostenverzekering. 
 

Ben je enthousiast? 

Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatie z.s.m. o.v.v. vacaturenummer 201928 naar sollicitatie@akros-

amsterdam.nl. 

 

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. 

 

Privacy 

Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou 

aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na 

het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden 

jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
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