
 

 
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. Binnen AKROS gaan we informeel met elkaar om, we zijn 

echte ‘doeners’, met humor maar respectvol en vanuit een positieve drive.  

AKROS gaat een nieuwe en uitdagende fase in die vraagt om modernisering, transparante 

dienstverlening en een andere aansturing van onze organisatie. In de komende jaren zullen onze 

maatschappelijke kinderopvang activiteiten in Amsterdam integreren met het lokale aanbod van het 

primaire onderwijs en jeugdhulp. We zien dat onze dienstverlening altijd beter kan en dat er flexibel 

moet worden ingespeeld op de veranderingen om ons heen.  

Om vorm te geven aan bovenstaande ontwikkeling én om een aantal van onze locaties dagelijks aan 

te sturen, zoeken we een ervaren, energieke en doortastende locatiemanager/teamleider die aan de 

slag gaat om zijn/haar eigen locaties toekomstbestendig te maken. 

 

Locatiemanager BSO, Voorschool, 

Kindcentra 

Met een dienstverband van 24 - 28 uur per week 
 
Wat ga je doen? 
Op een inspirerende manier geef je leiding aan pedagogisch medewerkers. Je zorgt dat jouw locaties 

herkenbaar en aantrekkelijk zijn en dat ouders tevreden zijn over hoe jouw team zorgdraagt voor hun 

kind en hoe AKROS zaken organiseert. Je zorg dat op jouw locaties het ontwikkelingsgerichte 

pedagogisch beleid van AKROS consequent wordt doorgevoerd, hierbij word je ondersteunt door een 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach. In de contacten met (nieuwe) ouders, betrokkenen in de 

buurt en officiële instanties vertegenwoordig je AKROS. Je geeft anderen het gevoel dat ze voor 

kwalitatieve kinderopvang bij jouw vestiging aan het goede adres zijn.  

Sfeer en kaders 
Als leidinggevende creëer je een veilige werksfeer en ben je duidelijk over wat je van iedereen 
verwacht. Je hebt aandacht voor het individuele functioneren van jouw teamleden, geeft op een 
effectieve manier feedback en stimuleert hun ontwikkeling. Je optimaliseert waar nodig 
werkprocessen en stuurt op resultaat, Door jouw aanpak zet je jouw teamleden in hun kracht en 
voelen zij zich betrokken.  

Kwaliteit en ondernemerschap 
Naast een sterke leidinggevende ben je ook bedrijfsmatig gedreven. Zo stel je een begroting op en 
bewaakt deze, en zorg je dat de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal medewerkers 
optimaal is. Vanuit rendement én kwaliteit oogpunt. Je zorgt er sowieso voor dat alles binnen je 
vestiging voldoet aan de wet- regelgeving en dat je team werkt volgens de protocollen. Stel dat de 
GGD spontaan langskomt, dan krijgen jouw vestigingen een positief inspectierapport. 

Gastvrij en extern netwerk 
Jij en je team zorgen er voor dat nieuwe ouders zich welkom voelen. Tijdens rondleidingen zorgen 
jullie dat hun duidelijke wordt dat wij kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden. In de wijk zet je 



jouw vestiging op de kaart. Voor organisaties als de gemeente, inspectie, het consultatiebureau, 
bibliotheek en de schooldirecties positioneer ben je een volwaardige gesprekspartner. Je zorgt voor 
een constructieve samenwerking met scholen waarbinnen wij de opvang bieden en waarmee we 
samen een integraal kindcentrum ontwikkelen. Kansen en relevante ontwikkelingen in de markt 
bespreek je met de manager Kinderopvang. Nieuwe ideeën zet je om in concrete verbetering en 
bespreek je samen met je collega locatiemanagers / teamleiders. 

Om dit alles realiseren werk je samen met de ondersteunende afdelingen van het Centraal Bureau 

zoals planning & plaatsing, financiën, facilitaire zaken, ICT en gebruik je onze systemen (AFAS, 

Flexkids). 

 
Wat neem je mee? 

- Je denkt en werkt op hbo-niveau; hebt bij voorkeur een afgeronde relevante HBO-opleiding; 
- Je hebt ruime ervaring met leidinggeven aan pedagogisch professionals; 
- Je bent een verbinder, je kunt makkelijk schakelen en omgaan met diverse belangen; 
- Je hebt voldoende financieel en commercieel inzicht, snapt waarom en hoe je moet sturen op 

bezetting van personeel en kinderen; 
- Het samenwerken met collega’s gaat jou van nature heel goed af; 
- Je hebt affiniteit met opgroeiende kinderen en wil graag dat zij de allerbeste verzorging en 

begeleiding krijgen en een fijne tijd hebben bij AKROS; 
- Daadkracht: je durft knopen door te hakken waarbij je de menselijke maat niet uit het oog 

verliest;  
- Je houdt het overzicht en denkt in oplossingen; 
- Je luistert, gaat uit van gelijkwaardigheid en hebt een open houding; 
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands 
- Je communiceert helder met medewerkers, ouders, schooldirecteuren, gemeente en anderen  

 
Wat wij bieden: 

- Een mooie functie in ontwikkeling binnen een organisatie met maatschappelijke ambitie; 
- Salaris conform de cao Kinderopvang; 
- Inschaling al naar gelang opleiding en ervaring met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden 

zoals o.a. een royale verlofregeling en een tegemoetkoming in reiskosten  
- De mogelijkheid om gebruik te maken van een fietsplan; 
- De keuze voor deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 

 
Ben je enthousiast? 

Je motivatie en CV kun je tot 30 november 2020 richten aan AKROS, afdeling HR, via 

sollicitatie@akros-amsterdam.nl onder vermelding van vacaturenummer 202015.  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. Y. Willems, manager 

Kinderopvang, 020-2610500 

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 

 


