Stichting Kinderopvang KiWi is op zoek naar enthousiaste
leidinggevenden
KiWi heeft werk voor twee leidinggevenden Werk, Speel, Leer en Ontwikkel Plezier voor de kinderdagopvang,
VVE peuterspeelgroepen en de Buitenschoolse opvang ( 24 uur per week)

Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988
Vanaf de oprichting in 1988 is Stichting Kinderopvang KiWi een begrip in Oost Groningen. KiWi verzorgt opvang voor kinderen
vanaf tien weken tot en met twaalf jaar. De kinderdagopvang is ingericht voor kinderen tot vier jaar, de peuterspeelgroepen van
2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. KiWi is actief in de gemeenten Oldambt, Pekela
en Westerwolde. Voor meer informatie neem een kijkje op onze website.
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling zijn de basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Stichting
Kinderopvang KiWi vindt het belangrijk om actief te kijken en te luisteren naar kinderen en hen te stimuleren om hun eigen
mogelijkheden te ontdekken. KiWi wil elk kind het gevoel geven: 'Ik ben ik en dat is oké’. KiWi waar elk kind zichzelf kan zijn.
KiWi is voorstander van kindcentra waar kinderen van 0 tot 13 jaar in een doorlopende ontwikkellijn samen kunnen spelen,
leren en zich ontwikkelen. KiWi werkt samen op verschillende plekken in de regio met onderwijs en welzijnsorganisaties.
KiWi blijft zich ontwikkelen en gezien de groei wil KiWi graag in contact komen met leidinggevenden.
Algemeen:
De leidinggevende zorgt voor het realiseren van de uitvoering van de werkplannen en stuurt de groepen aan. Je valt onder de
verantwoordelijkheid van de directeur.
Dat betekent dat je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk bent voor de uitvoering en realisatie van het tactische en operationele beleid
Verantwoordelijk bent voor het vertalen, de implementatie en de uitvoering van het beleid ( pedagogisch,
financieel, personeel) naar de groepen
Pedagogische werkplannen formuleert met de groepen op basis van het afgesproken beleid
Ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering signaleert en analyseert en komt met verbeter voorstellen
Leiding geeft aan pedagogisch medewerkers door de dagelijkse werkzaamheden te coördineren,
medewerkers te begeleiden, coachen en motiveren
Mede zorg draagt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve planning
Ontwikkel-, sollicitatie – en vitaliteitsgesprekken houdt
Deelneemt aan verschillende samenwerkings overleggen en de uitvoering hiervan bewaakt
Fungeert als eerst aanspreekpunt van de pedagogisch medewerkers en ouders
Eventuele klachten van ouders behandelt
Rondleidingen verzorgd
Deelneemt aan relevante overleggen

Wij vinden het belangrijk dat je:
•
•
•
•
Wij vragen van je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van kinderen houdt
Plezier hebt in je rol van leidinggevende
Ondernemend, nieuwsgierig en betrokken bent
Je inzet voor de doorlopende ontwikkeling van kinderen, collega’s en jezelf

HBO diploma of studerend of bereidheid het diploma te halen
Pedagogische kennis
Kennis van organisatorische processen
Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen
Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden voor het stimuleren en enthousiasmeren van
medewerkers
Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden
Pro- actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties en ontwikkelingen
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het onderhouden van contacten binnen en
buiten de organisatie en voor het opstellen van plannen.
Actieve rol in de samenwerking met onderwijs in kind centra

Overige:
•
•
•

Je draagt onze kernwaarden, plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling uit
Je hebt een rijbewijs en auto, de kind voorzieningen liggen verspreid in de regio
Je bent in ieder geval beschikbaar op dinsdag en donderdag

Wij bieden je:
Een tijdelijke vacature voor de duur van 12 maanden met prima arbeidsvoorwaarden, salaris tussen 2793 en 3771,
reiskostenvergoeding , volgens de cao Kinderopvang. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met
Henriette Beukema, te bereiken op tel.nr. 0597-431844 of neem een kijkje op de website www.kinderopvangkiwi.nl. Ben je
geïnteresseerd in deze functie, stuur je korte motivatie brief en CV voor 18 november aan Stichting Kinderopvang KiWi,
kiwi@kinderopvangkiwi.nl. De sollicitatie procedure bestaat uit: een persoonlijk gesprek met de sollicitatiecommissie ( bestaat
uit 3 medewerkers, 1 bestuurslid en de directeur), twee dagdelen meedraaien op verschillende groepen, een opdracht (
observatie en feedback opdracht)en een referentiecheck.

