Leidinggevende kinderopvang
PROKINO REGIO MIDDEN-NOORD
Werk je graag projectmatig, signaleer je ontwikkelingen en knelpunten en vind je het leuk om daar
proactief op in te spelen?
Haal jij het beste uit jouw team, zodat je samen werkt aan een continue verbetering van ons aanbod?
Beschik je over HBO werk- en denkniveau en heb je ervaring als leidinggevende?
Ben je een verbindende factor in het geheel waarbij je je beweegt tussen samenwerkingspartners en teams?
Signaleer je kansen en knelpunten waarbij je ‘out of the box’ naar oplossingen op zoek gaat?
Ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de kinderopvang en pas jij je werkwijze hierop aan
binnen je team?
Ben je in het bezit van een rijbewijs B?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor enkele kinderopvanglocaties in de regio Midden-Noord zijn wij op zoek naar een leidinggevende. De functie is in
eerste instantie gebaseerd op 24 uur per week voor de periode van een jaar.
Prokino regio Midden-Noord heeft vestigingen in Zwolle, Dronten, Diepenveen, Schalkhaar, Ommen, Nieuwleusen en
Hardenberg, waarbij we opvang bieden aan kinderen tussen 0-12. Wij laten ons inspireren door de pedagogiek van
Reggio Emilia en daarnaast staan natuurbeleving, sport en bewegen centraal in ons handelen. Het kantoor van
Prokino Midden-Noord is gevestigd in Zwolle.

Wat ga je doen?
Samen met je collega leidinggevenden vertaal je het strategisch beleid naar de praktijk en ben je verantwoordelijk
voor het resultaat en de dagelijkse gang van zaken op onze locaties. Met het team ben je verantwoordelijk voor de
pedagogische kwaliteit en lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Je hebt oog voor de
omgeving van de locatie en zoekt naar samenwerking in de wijk. Je bent zichtbaar op locatie en in de wijk, waardoor
je weet wat er speelt. In samenwerking met het managementteam stel je jaarplannen op en bewaak en optimaliseer je
deze. Je functioneert direct onder de regiodirecteur en werkt samen met de afdeling beleid.
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. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Carin Hakkesteegt (regiodirecteur) via 038-7112300. Spreekt de
functie je aan? Stuur dan jouw motivatie en cv naar c.hakkesteegt@prokino.nl met als onderwerp “Leidinggevende
kinderopvang”. Je kunt reageren tot en met 20 september 2019. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 26
en vrijdag 27 september.

We zien uit naar je reactie!

