Vacature Assistent Leidinggevende
Kinderopvang Polly, gevestigd in Utrecht, is een kleinschalige kinderopvangorganisatie met een
bijzonder huiskamerconcept. Door deze kleinschaligheid is de betrokkenheid bij ouders, kinderen
en de medewerkers groot. De locaties zijn ingericht met natuurlijke materialen en stralen rust uit.
Een fijne plek dus voor kinderen, maar ook een prettige werkplek voor de medewerkers.
Functie assistent-leidinggevende
Naast je werk als pedagogisch medewerker op de groep ondersteun je de Locatiemanager en
neem je de taken waar bij afwezigheid van de Locatiemanager. Je zorgt mede dat de kwaliteit op
de locatie en het pedagogisch beleid gewaarborgd blijft. Je bent een voorbeeldrol voor andere
collega’s op pedagogisch vlak en op het gebied van veiligheid en gezondheid. Je weet hier op
een positieve manier sturing aan te geven en een veilige leefomgeving te creëren voor kinderen,
ouders en collega’s.
Hoe ziet je werk er uit?
Als assistent-leidinggevende heb je naast het werken op de groep de kans om ervaring op te
doen in andere taken en verantwoordelijkheden. Je draagt zorg over het pedagogisch beleid,
veiligheid- en gezondheidsbeleid, de bestellingen en administratieve taken op de locatie. Bij
afwezigheid van de Locatiemanager sta je collega’s en ouders te woord bij vragen, verzorg je
rondleidingen, vervanging van collega’s bij ziekte of vakantie en ben je verantwoordelijk voor de
roosters.
Jouw profiel
-

Je bent in bezit van een in de CAO vastgelegde beroepskwalificatie en een VOG
Je hebt werkervaring in de kinderopvang
Je hebt affiniteit met het werken op een kleine vestiging
Je bent flexibel
Je bent actief, positief ingesteld en deelt graag jouw kennis en ideeën
Je bent goed in organiseren en plannen
Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord, geschrift en over goede
communicatievaardigheden.

Je kan werken met MS Office, ervaring met Flexkids is een pré.

Kinderopvang Polly biedt:
- Een afwisselende functie binnen onze organisatie;
- Fijne collega’s en enthousiaste kinderen;
- Een leuke werkplek in een kleinschalige werkomgeving met een huiselijke uitstraling;
- Ondersteuning op de werkvloer door een in-house Pedagogisch Coach;
- Diverse opleidingen, onder andere Kinder-EHBO en BHV;
- Een contract van minimaal 27 uur per week in salarisschaal 7.

Solliciteren of meer info?
Als je vragen hebt over de vacature, neem dan contact op met Just Polkamp via 030-2302180 of
kijk voor meer informatie over Kinderopvang Polly en onze werkwijze op www.kdvpolly.nl.
Solliciteren? Dan nodigen we je graag uit te reageren.

