
   
 

   
 

 

 

Word jij onze nieuwe hoogvlieger? 

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. 

Wij zijn voor zo spoedig mogelijk op zoek naar een ervaren en enthousiaste: 

 

Notulist (m/v) op afroep 
voor gemiddeld 10  uur per maand. 

 

Wat ga je onder andere doen: 

• Verslaglegging van verschillende overlegvormen, waaronder het Management Team Overleg en het 

overleg met de OR door middel van actie-, opvolgings- en besluitenlijsten. 

Wat neem je mee: 

• Een relevante opleiding op administratief gebied; 

• Werkervaring als notulist; 

• Kennis en ervaring met Microsoft Excel en Word; 

• Zelfstandig en secuur kunnen werken; 

• Integer; 

• Communicatief vaardig; 

• Een flexibele, dienstverlenende, klantgerichte instelling. 

Wij bieden: 

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

• werken bij een ambitieuze organisatie die proactief inspeelt op marktontwikkelingen; 

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

 

Ben je enthousiast? 
Ben je geïnteresseerd dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatie uiterlijk 5 januari 2020 a.s. o.v.v. 

vacaturenummer 201941 naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl. Of solliciteer direct via het online 

sollicitatieformulier. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op via 020 – 2610500 (afdeling HR).  

 

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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