
Vacature “Locatiemanager Kindcentrum aan de Aa”  

 

Per 1 maart 2023 (of eerder)   

Wil jij leidinggeven aan een gezellig en hecht team, waarin jij hen ondersteunt, inspireert en in 

hun kracht zet? Wil jij binnen het kindcentrum managementteam (KCMT) het kindcentrum 

beleid mee vormgeven en door ontwikkelen? Wil jij het beste uit de mensen en de organisatie 

halen? Ben jij de aanpakker, de coach en de sterke organisator om dit alles in goede banen te 

leiden? Dan past deze baan bij jou! 

Het Sprookjesbos is een dynamische organisatie. We bieden kinderopvang in Berghem en Den 

Bosch. We zijn een organisatie die de ontwikkeling van kinderen en medewerkers serieus neemt, 

en dus ook veel tijd en aandacht besteedt aan jouw ontwikkeling. Wij geloven in gelijke kansen 

voor iedereen! Voor onze locatie in Den Bosch zijn we op zoek naar een locatiemanager. 

 

Soort dienstverband: vast 

Uren: 24-28 uren per week 

Salaris: conform CAO Kinderopvang, schaal 9 (trede afhankelijk van ervaring) 

 

Dit doe jij: 

-Jij implementeert het tactische en pedagogische beleid van Het Sprookjesbos en draagt zorg 

voor de uitvoering ervan. 

-Jij vertaalt het beleid van Het Sprookjesbos naar de medewerkers. 

-Jij signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationele 

beleid en overlegt hierover met de betrokkenen.  

-Jij doet verbetervoorstellen ten aanzien van de dienstverlening. 

-Jij geeft leiding aan de medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de 

dagelijkse werkzaamheden te controleren en coördineren. Jij houdt functioneringsgesprekken. 

-Jij coördineert interne bedrijfsprocessen zoals: bijhouden budgetten, uitvoering van overleg- 

en samenwerkingsvormen, bent aanspreekpunt, voert beheer uit van locatie en inventaris, 

behandelt klachten van ouders volgens de richtlijnen en signaleert en rapporteert knelpunten 

met betrokkenen/leidinggevenden. 

-Jij zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de locatie. Jij hebt 

voldoende kennis van de Wet IKK om deze adequaat toe te passen op de locatie. 

-Jij verbindt mensen en processen met elkaar binnen de kindcentrum ontwikkeling. Je ziet 

kansen en hebt een proactieve houding hierin. Je kent de meerwaarde van de kinderopvang en 

kunt deze goed uitdragen. Je neemt deel aan het KCMT en voert diverse besprekingen binnen 



het KC en met KC-partners om de doorgaande ontwikkellijn en gelijke kansen voor kinderen vorm 

te geven. Jij bent de sparringpartner van de directeur van de basisschool. 

-Jij neemt deel aan diverse overlegvormen en kunt daarin de belangen van Het Sprookjesbos 

goed vertegenwoordigen. 

 

Dit ben jij:  

- Het gezicht van de locatie en aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en externen. 

- Iemand met uitstekende sociale vaardigheden voor het stimuleren en instrueren van 

medewerkers. 

- Iemand met plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van een divers 

palet aan projecten en werkzaamheden. 

- Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van ontwikkelingen. 

- Iemand met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

- Iemand die stevig in zijn schoenen staat. 

 

Dit heb jij: 

- Hbo werk- en denkniveau. 

- Pedagogische kennis. 

- Kennis van organisatorische processen en richtlijnen. 

- Kennis van- en inzicht in groepsdynamische processen. 

- Bekendheid met VVE. 

- Je hebt enkele jaren aantoonbare leidinggevende ervaring binnen een kindcentrum. 

- Je hebt affiniteit met kinderen en gezinnen met ontwikkeluitdagingen. 

- Je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt en draagt dat op een goede wijze uit. 

- Je kunt mensen en processen met elkaar in verbinding brengen. 

- Jij bent innovatief. 

- Jij bent een mensen mens! 

 

Je wordt als leidinggevende welkom geheten in een warm nest waar de medewerkers voor en met 

elkaar werken en jou met open armen zullen ontvangen!  

 

 

 

 


