
 

Ben jij onze nieuwe hoogvlieger? 
 
Voor onze afdeling Beleid zijn wij in verband met ziektevervanging met spoed op zoek naar een 
ervaren en enthousiaste: 

Beleidsmedewerker kwaliteit (28 uur per week) 
Tijdelijk voor minimaal 6 maanden  

 Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg met betrekking tot de uitvoering van de PDCA-cylus in 
de gehele organisatie en de uitvoering van de wet -en regelgeving. Je bewaakt de processen en 
documenten, evalueert deze en past deze zo nodig aan. Daarnaast is de kwaliteitsmedewerker 
aangesteld als preventiemedewerker en aanspreekpunt gegevensbescherming. In deze functie werk 
je nauw samen met de beleidsadviseur, adjunct-directeur kinderopvang, leidinggevenden en collega 
beleidsmedewerkers/coaches. 
 
Een specifiek aandachtspunt in deze functie is kwaliteitszorg ten behoeve van de GGD inspecties. 
Vanaf het moment dat de inspectie op een van onze vestigingen is geweest ben jij het aanspreekpunt 
voor de GGD en leidinggevenden. Je verzamelt de informatie die de GGD voor een onderzoek wil 
hebben en zorgt dat deze op tijd bij de GGD binnen is. Op basis van de uitkomsten van de GGD 
inspectie stel je verbetervoorstellen op voor het MT. Je bent verantwoordelijk voor bewaken van de 
uitvoering van deze verbetervoorstellen.  

Wat neem je mee? 

• Minimaal HBO werk-en denkniveau en relevante werkervaring in een vergelijkbare functie, bij 
voorkeur in de kinderopvang 

• Actuele kennis van Wet Kinderopvang, ISO, ARBO en AVG 

• Je werkt vanuit een heldere visie en hebt een resultaatgerichte aanpak 

• Je schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau 

• Je beschikt over natuurlijke overtuigingskracht en bent een inspirerend gesprekspartner 

• Je maakt makkelijk verbinding en bent communicatief sterk. Je weet mensen mee te nemen en 
indien nodig processen en mensen bij te sturen.  

• Je ben kritisch en zorgvuldig 

• Je bent flexibel en staat stevig in je schoenen, ook in tijden van verandering. 
 

Wij bieden: 

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

• een werkplek op ons centraal bureau in Amsterdam-West – de Baarsjes; 

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

• de mogelijkheid om gebruik te maken van een fietsplan; 

• werken bij een ambitieuze organisatie; 

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

Ben je enthousiast? 

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij Ingrid Klaassen telefoonnummer 020 – 26 10 500 (di t/m 

vr)  Enthousiast? Stuur voor 13 maart  jouw motivatiebrief en C.V  o.v.v. vacaturenummer 202005 

naar i.klaassen@akros-amsterdam.nl of solliciteer online via het sollicitatieformulier. De eerste 

gesprekken zijn gepland in week 12. 

 

 

mailto:i.klaassen@akros-amsterdam.nl
https://www.akros-amsterdam.nl/vacature-overige/?functie=Beleidsmedewerker%20kwaliteit&nummer=202005


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.   
 
 
 
 


