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Weet jij hoe je een hecht en goed presterend team ontwikkelt dat klantgericht én bedrijfsmatig denkt 
en werkt? Heb je duidelijke ideeën over hoe wij als maatschappelijke kinderopvangorganisatie de 
planning van kinderen en personeel optimaal op elkaar kunnen afstemmen om zo het contact met 
onze klanten verder te verbeteren? Dan is dit misschien jouw baan.  
 
AKROS Kinderopvang is namelijk op zoek naar een:  
 

Coördinator planning en klantcontact  
(24 uur per week, Amsterdam) 

 

Wat ga je doen? 
Als coördinator planning en klantcontact zorg je er met je team voor dat zoveel mogelijk kinderen een 
plekje krijgen op één van de kinderdagverblijven, voorscholen of buitenschoolse opvanglocaties van 
AKROS Kinderopvang en dat personeel efficiënt wordt ingepland op deze locaties.  

 
Wat houdt dat concreet in:  

• Je stuurt een team van drie ervaren en betrokken kindplanners aan en breidt het team uit met 
twee net zo ervaren en betrokken personeelsplanners. 

• Je zorgt ervoor dat kindplanners en personeelsplanners zo met elkaar samenwerken dat onze 
kind- en personeelsplanning op elke locatie optimaal op elkaar afgestemd zijn.  

• Je maakt elke maand een bezettingsrapportage voor alle locaties en bespreekt die met de 
manager kinderopvang en met de locatiemanagers. Je geeft hun ook ideeën om de kindbezetting 
op hun locaties te verbeteren en de personeelsbezetting te optimaliseren.  

• Moeten er aanpassingen gedaan worden in de administratie? Nieuwe groepen, locaties, tarieven, 
andere openingstijden? Dan zorg jij ervoor dat die aanpassingen netjes en op tijd worden gedaan 
binnen het planningspakket. 

• Een nieuw planningspakket invoeren? Jij wordt er blij van. In 2022 stapt AKROS over op een 
nieuw planningspakket (KidsVision) en een nieuwe ouderapp (Konnect). Jij stuurt de 
implementatie van dit pakket binnen de organisatie aan, zorgt ervoor dat je eigen team maar ook 
de medewerkers op locatie weten wat zij kunnen verwachten van het pakket en dat ze weten hoe 
ze ermee moeten werken.  

• Heb je ideeën over hoe we onze werkprocessen en de inrichting van onze systemen verder 
kunnen verbeteren? Daar zijn we blij mee. Je krijgt binnen AKROS alle vrijheid en 
verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om onze organisatie nog klantgerichter en 
efficiënter te maken.  

 

Wie ben je?  
Je hebt in ieder geval een hbo-opleiding afgerond en ervaring met leidinggeven.  
 
Wat je nog meer in huis hebt:   

• Je bent een ervaren leidinggevende, bij voorkeur van een team klantenservice of planning. Heb je 
dat binnen de kinderopvang gedaan, dan is dat natuurlijk helemaal fijn.  

• Je hebt analytisch denkvermogen en cijfermatig inzicht en bent bekend met het maken van 
managementrapportages, of je maakt je dat snel eigen. 

• Je zorgt voor samenhang en overzicht binnen je team maar ook daarbuiten.   

• Je staat bekend als iemand die geen problemen maar kansen ziet. Komt er een uitdaging op je 
pad? Dan zet jij daar graag je tanden in.  
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• Je bent een doener, net als wij. Heb je een goed idee, dan ga je er ook direct mee aan de slag. 
Bovendien weet je hoe je je omgeving enthousiast moet maken voor je ideeën en zorg je er zelf 
voor dat je je ideeën ook tot uitvoering brengt.  

• Je weet hoe je klantvriendelijk en efficiënt werken combineert.  

• Als je ervaring hebt met KidsVision, het planningspakket dat we gaan invoeren in 2022, dan is dat 
fijn, maar het is geen harde eis. 

 

Waar kom je terecht?  
Je komt terecht in een maatschappelijke kinderopvangorganisatie waar ieder kind welkom is en waar 
kinderen verzekerd zijn van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor 
spelen, leren en groeien. AKROS heeft op dit moment drie kinderdagverblijven, dertien voorscholen 
en negen buitenschoolse opvang locaties, allemaal in Amsterdam West.  
 
AKROS is een organisatie in verandering en we zoeken mensen die een positieve bijdrage willen 
leveren aan die verandering. Binnen AKROS gaan we informeel met elkaar om, we zijn echte 
‘doeners’, met humor maar respectvol naar elkaar en met een positieve drive. We zien dat onze 
dienstverlening altijd beter kan en spelen flexibel in op de veranderingen om ons heen.  
 

Wat biedt AKROS je? 
Je hebt het waarschijnlijk al gezien, we bieden je een baan met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en 
een stevige uitdaging. Bij AKROS krijg je bovendien alle ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.  
 
AKROS biedt je een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan, met intentie tot verlenging. Inschaling 
vindt plaats in schaal 9 van de cao-kinderopvang en is afhankelijk van je kennis en ervaring. 

 

Ben je enthousiast? 
Stuur dan je CV en motivatie naar AKROS ter attentie van HR-manager Karin Schuurman. Heb je 
vragen over de functie? Mail Karin dan op k.schuurman@akros-amsterdam.nl of bel naar 020-
2610500.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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