Leidinggevende Kinderopvang
Prokino Kinderopvang regio Midden Oost
Ben je ondernemend, inspirerend en stressbestendig? Heb jij leidinggevende kwaliteiten en barst je van de
ervaring?
Werk je graag projectmatig?
Ben jij in staat om het beste uit onze medewerkers te halen, zodat jouw team samenwerkt aan een continue
verbetering van ons aanbod?
Ben jij de verbindende schakel tussen Prokino en onze samenwerkingspartners en weet jij partijen bij elkaar
te brengen?
Signaleer jij ontwikkelingen en knelpunten en vind je het leuk om hier proactief op in te spelen?
Heb je een HBO werk- en denkniveau en ervaring als leidinggevende? En ben je direct beschikbaar?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Regio Midden-Oost heeft vestigingen in Zwolle, Kampen, Elburg, Nunspeet, ’t Harde en Lelystad. De functie is 32 uur per week.
Wat ga je doen?









Je bent (operationeel) verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken
Je stelt teams samen, stuurt ze aan en voert veranderprocessen door
Je bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen de kinderopvang en bekend met relevante wet- en regelgeving zoals de
nieuwe kwaliteitseisen uit het akkoord Innovatie- en Kwaliteit Kinderopvang
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het (regionale) beleid
Je stelt de jaarplannen op en bewaakt dat deze worden uitgevoerd en geoptimaliseerd
Je zorgt voor een goede samenhang tussen opvang, VVE, onderwijs en zorg aan kinderen van 0-13 jaar en hun ouders
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen!

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:






Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
Leuke collega’s en een goede werksfeer met volop ruimte voor eigen inbreng
Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
Een salaris conform de cao kinderopvang salarisschaal 9 of 10

Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de ontwikkeling
van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170 locaties door heel Nederland.
Meer informatie over Prokino, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl
Meer weten?
Heb je vragen over de functie? Stel ze aan Jacolien Lokhorst (regiodirecteur) via j.lokhorst@prokino.nl of telefoonnummer
06-123 19 151 (vanwege de feestdagen is zij tot 7 januari slechts beperkt bereikbaar).
Spreekt de functie je aan?
Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 10 januari 2019 een korte motivatie en cv naar j.lokhorst@prokino.nl onder
vermelding van: Leidinggevende KOV. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 14, 15 en 17 januari.

We kijken uit naar jouw reactie!
Ella:
"Iedere dag zet ik mij in om mijn collega's
enthousiast en gepassioneerd te laten werken,
zodat de kinderen van oor tot oor stralen”

