Leidinggevende
Prokino Kinderopvang Hoogeveen
Ben jij in staat om het beste uit pedagogisch medewerkers te halen, zodat jouw team samenwerkt aan een
continue verbetering van onze kinderopvang?
Haal jij voldoening uit een goed contact met ouders en vertegenwoordigers van scholen, zorgaanbieders en
gemeenten?
Signaleer jij snel ontwikkelingen en knelpunten en vind je het leuk om hier proactief op in te spelen?
Heb je een Hbo-diploma op zak en werkervaring als leidinggevende, het liefst in de kinderopvang?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locatie Prokino Hoogeveen zoeken wij tijdelijk een leidinggevende voor 21 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•

Je zorgt ervoor dat medewerkers het pedagogische beleid kennen en in de praktijk brengen door ze te motiveren, coachen,
begeleiden en instrueren
Je rapporteert en levert informatie aan jouw regiodirecteur om te bewaken dat jaarplannen worden uitgevoerd en
geoptimaliseerd
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen!

Wat bieden we jou?
Prokino vind het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we onze kinderen 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
•
Een salaris in schaal 8 of 9 conform de cao Kinderopvang
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 1.300 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170 locaties door heel Nederland.
Meer informatie over de organisatie, onze missie en drijfveren vind je op www.prokino.nl.

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Hetty Berendsen op 30 oktober (15.00 – 16.00) of 2 november (10.00 – 11.00) via
06-33322460.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk voor 7 november je motivatie en cv naar: vacature-hoogeveen@prokino.nl met als
onderwerp: Tijdelijke functie Leidinggevende Prokino Kinderopvang.
De eerste fase in de sollicitatieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek op 13 november 2018.

We zien 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 gaan stralen”

