Een vestigingsmanager is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang
van zaken op vestigingen. De vestigingsmanager zorgt ervoor dat kinderen in
een veilige en prettige omgeving kunnen spelen, elkaar kunnen ontmoeten en
zich kunnen ontwikkelen.
Als vestigingsmanager ben je meewerkend als pedagogisch medewerker. Het
aantal uren wat je vrijgesteld bent voor je taken als vestigingsmanager is afhankelijk van de grootte van de locatie waarvoor je aangenomen wordt.
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HBO-werk- en denkniveau en gekwalificeerd is volgens de cao-eisen,
b.v. management in de zorg
Leidinggevende capaciteiten en affiniteit met bedrijfsvoering
Je wilt je graag verder ontwikkelen o.a. door het volgen van
opleidingen
Ervaring in/met primair onderwijs (pré)

Plannen en organiseren gaat je makkelijk af
Je stelt je proactief op, bent klantgericht, hebt een ondernemende
houding en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Jij bent flexibel, veranderingsbereid, je komt met vernieuwende
ideeën en krijgt anderen daar enthousiast voor

De kinderopvang is volop in ontwikkeling; daardoor kom je niet in een gespreid
bedje terecht. Bij Kibeo is een optimale, servicegerichte dienstverlening aan
onze klanten één van de speerpunten in onze strategie. Wij werken daarom
nauw samen met het basisonderwijs. Zo wordt er volop gewerkt aan het ontwikkelingen van Integrale Kindcentra (IKC’s).
Als je start in de functie van vestigingsmanager, bieden we je een ontwikkeltraject. Meerdere vestigingsmanagers hebben de kans om verder door te
groeien tot zelfstandig, hiërarchisch leidinggevende.

Een leuke, veelzijdige baan binnen een enthousiaste, gedreven organisatie. Je
start met een tijdelijk contract, bij goed functioneren volgt een
contractverlenging. De functie van vestigingsmanager wordt gesalarieerd
volgens de cao Kinderopvang. Je werkdagen zijn in overleg.

Kibeo is een kinderopvangorganisatie
in Zuidwest-Nederland waar kwaliteit
en flexibiliteit voorop staat.
Wij kijken scherp naar de toekomst
van kinderopvang. Daarom staat
samenwerking bij ons centraal. Met
elkaar, maar ook met andere
partners, zoals basisscholen. Wij
vinden dat voorzieningen moeten
samenwerken om kinderen het beste
en leukste aanbod te geven! Bij Kibeo
is geen dag hetzelfde!

Voor meer informatie kun je op
maandag 7 september, tussen 12.00
uur en 13.00 uur, telefonisch contact
opnemen met Michaela Kwekkeboom – van Rosmalen, regiomanager, via telefoonnummer 06 86 82 64
00.
Ben
jij
die
enthousiaste
vestigingsmanager? Upload dan uiterlijk 13 september hier je sollicitatiebrief met CV.
Een
HBO-capaciteitentest
managementrollentest kan
uitmaken van de procedure.

en
deel

