Vacature

Clustermanager
Voor 24 per week bij Kappio Kinderopvang.
Het betreft locaties in Drechterland, Stede Broec en Medemblik.
Gezocht! Een clustermanager met ondernemingskracht voor 24 uur per week.
Als clustermanager bij Kappio heb je oog voor kwaliteit, je zoekt de balans tussen de zakelijke
dienstverlening versus onze maatschappelijke betrokkenheid. Je hebt een gezonde ambitie
en het vermogen om ‘out of the box’ te denken. Jij bent verantwoordelijk voor de contacten
met de gemeenten. Samen met de assistent leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken op voornamelijk peuterscholen en BSO’s binnen je cluster. Wij
zoeken een ervaren, nieuwsgierige, gedreven bruggenbouwer die met een prettige, open
houding de zaken voor elkaar krijgt. Je bent makkelijk benaderbaar en je beschikt over
zelfvertrouwen en overtuigingskracht. In deze rol met uiteenlopende werkzaamheden geef
je op afstand leiding, weet je de juiste prioriteiten te stellen en zaken te delegeren.
Kappio is een groeiende kinderopvangorganisatie.
Denk jij dat je hier een bijdrage aan kunt leveren en beschik je over onderstaande
competenties dan zijn we op zoek naar jou!
Profiel:
• Ervaring met VVE beleid en uitvoering;
• Leidinggevende en verbindende kwaliteiten;
• Pedagogische achtergrond en kennis van de verschillende ontwikkelingsfases van
kinderen;
• Overstijgend denken;
• Klantgericht, sociaal en communicatief;
• Ondernemend, zakelijk, proactief, besluitvaardig;
• Op de hoogte van en om kunnen gaan met verschillende systemen en digitale
platformen;
• Ervaren en openstaand voor veranderingen;
• Goede contacten kunnen onderhouden met samenwerkingspartners, waaronder
gemeentelijke instanties.
Wat vragen wij:
- HBO/ werk en denkniveau (bij voorkeur met pedagogische achtergrond);
- Ervaring als manager;
- Beschikbaarheid voor 24 per week.
Wat bieden wij:
- Uitdagende en veelzijdige functie bij een maatschappelijke organisatie;
- Informele werksfeer;
- Uitbetaling volgens cao kinderopvang schaal 10;
- Ondersteuning door assistent leidinggevenden, pedagogisch coaches en
zorgcoördinatoren.
Heb je interesse om bij Kappio te komen werken?
Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een CV naar werkenbij@kappio.nl
Reageren is mogelijk tot 18 maart 2020. De gesprekken staan gepland op 23,24
en 30 maart 2020.

