
 

 

 
 
Ben 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 op zoek naar: 
 

Technisch medewerkers (uren in overleg) 
 

Optioneel: technische workshops geven op de BSO 
 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega’s met een technische achtergrond die 
zelfstandig en planmatig kunnen werken binnen een team van technisch medewerkers.  
 
Wat ga je doen 
Regelmatig hebben we onderhoudswerk op een van de kinderdagverblijven. Hiervoor zoeken we 
technici die de technische dienst en de afdeling facilitaire zaken kunnen ondersteunen. Je werkt in 
een team van technisch medewerkers. Als je het leuk vindt kun je enkele keren per jaar een workshop 
techniek geven aan BSO-kinderen (4-12 jaar). 
 
Wat neem je mee: 

• Technische kennis en inzicht; 

• Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne; 

• Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur; 

• Dienstverlenende en klantgerichte instelling; 

• Correct gedrag in persoonlijke contacten; 

• Contactuele eigenschappen; 

• Flexibele inzetbaarheid 
 
Wat hebben we jou te bieden? 

• Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang 

• Betrokken en fijne collega’s en een persoonlijke sfeer 

• Werken bij een kleinschalige organisatie in de geweldige stad Amsterdam 
 
 
Informatie en sollicitaties:   
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Mirka Naviglio, telefoonnummer 06-31954740.  
Stuur je motivatie en CV, zo snel mogelijk naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl ter attentie van 
afdeling HR. Vermeld hierbij vacaturenummer 202004. Of solliciteer direct via het online 
sollicitatieformulier. 
 
 
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.    
 

https://www.akros-amsterdam.nl/vacature-overige/?functie=Technisch%20medewerker&nummer=202004

