Leidinggevende

32 uur per week

Kinderopvang De Boerderij is op zoek naar een leidinggevende welke zowel kinderen als
medewerkers weet te inspireren en te motiveren om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Wil
en kun jij leidinggeven aan pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang? Zie jij
kansen en weet je deze om te zetten in resultaten die bijdragen aan een goede
samenwerking tussen medewerkers en een fijne uitdagende en lerende omgeving voor de
kinderen, dan ben jij misschien wel onze nieuwe leidinggevende.
Mogen ontdekken, samen ervaren. Kinderopvang De Boerderij is een particuliere organisatie
gevestigd aan de rand van Utrecht op één unieke locatie. De Boerderij biedt kinderopvang
en Buitenschoolse opvang aan waarbij zij zich in sterke maten laat inspireren door de visie
uit Reggio Emilia en gedachten van Emmi Pikler. Wil jij bij de Boerderij werken, dan ga je
graag naar buiten en zie je de waarde in van het benutten van de elementen van de natuur
hierbij schep je een omgeving waarin kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen doen en ervaren.
Voel jij je aangetrokken tot de visie van de organisatie, zie jij kansen en uitdagingen en weet
jij medewerkers hierin te motiveren en te inspireren? Vind jij het leuk om medewerkers
dagelijks te begeleiden, maar ook te coachen bij het vaststellen, doseren en behalen van
middellange termijn doelstellingen? Lees dan verder en kijk of je voldoet aan onderstaande
criteria.
Wat wij nodig hebben is een leidinggevende medewerker met sterke focus op de
groepsdynamiek en het realiseren van de pedagogische visie en de ontwikkeling van
(kinderen en) medewerkers. Je kan je aanpassen naar de behoefte en het competentie
niveau van de pedagogisch medewerker in opleiding, ervaren pedagogisch medewerker en
assistent leidinggevende.
Wij zoeken in jou:
- De kwaliteit om vanuit de visie doelen te kunnen stellen en deze met het team te
kunnen realiseren.
- Oplossingsgericht, een echte verbinder en sterke communicatievaardigheden.
- Sterk in plannen, organiseren en processen aansturen.
- HBO werk- en denkniveau is een vereiste!
- Praktisch: 4 dagen beschikbaar

In jouw rol ben je verantwoordelijk voor:
- Een goede en accurate interne bedrijfsvoering op de locatie
- De juiste omgang met de wet- en regelgeving van de kinderopvang
- Een optimale klant- en medewerkerstevredenheid binnen de visie van de organisatie
- Het implementeren, uitvoeren en bewaken van het beleid
- De ontwikkeling en het waarborgen van de (pedagogische) kwaliteit

Wij bieden jou:
- Een gevarieerd en gedreven team dat openstaat voor ontwikkeling
- Een organisatie met een sterke visie en ambitie tot optimaliseren van kwaliteit
- Salariëring conform cao-kinderopvang
- Uitdagende en verantwoordelijke functie
- Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling

Wil jij meer van ons weten bezoek onze website (www.kdvdeboerderij.net) of stuur je CV
(edith@kodeboerderij.nl) en maak een afspraak voor een gesprek. Woon je verder dan 20
kilometer van de locatie dan heeft solliciteren geen zin.

Met vriendelijke groet,
Edith van Dijk
Directeur/mede-eigenaar

