
 

 

Voor onze locatie in Nederhorst den Berg zoeken wij een enthousiaste 

 

Assistent leidinggevende 
     32 uur per week 

 

De organisatie 

Kinderopvang Kidswereld is een kleinschalige organisatie met een zestal vestigingen in Weesp en omgeving. Wij 

bieden diverse vormen van opvang aan een steeds groter groeiend aantal kinderen. 

 

Binnen Kidswereld geven wij kinderen de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. 

Medewerkers geven wij graag de ruimte voor eigen inbreng om ons aanbod en de kwaliteit van onze opvang 

voortdurend te verbeteren en te verhoging. Bij Kidswereld zijn ca.100 medewerkers werkzaam op de 

verschillende vestigingen. Er heerst een informele prettige sfeer, waarbij professionaliteit en kwaliteit voorop 

staan om de kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. 

 

De functie 

In de functie van assistent leidinggevende bij Kidswereld bezorg jij dagelijks de kinderen een wereldse tijd. Je 

werkt samen met de pedagogisch medewerkers op de groep en zorgt dat kinderen zich spelenderwijs kunnen 

ontwikkelen en zo werken jullie samen aan het verhogen van de pedagogische kwaliteit. Naast de reguliere 

pedagogisch medewerker taken voer je (door de direct leidinggevende) gedelegeerde leidinggevende taken uit 

voor een vast aantal uren per week. Je zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op de locatie goed en 

gestructureerd verloopt. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers en de collega’s in je 

team.  

 

Elke week ben je drie middagen werkzaam op de BSO en twee ochtenden op de Peuteropvang. VVE kwalificatie 

is daarvoor een pré en anders de bereidheid deze op korte termijn te behalen.  Door mee te werken op de groep 

heb je goed zicht op wat er speelt, zowel bij collega’s als kinderen. Op deze manier peil jij de behoeften van de 

groepen en zet jij in overleg met de leidinggevende de juiste acties uit. Jouw werkdagen zijn divers en dynamisch. 

Het ene moment geef je ouders een rondleiding, het andere moment maak je een opzet voor de weekmail aan 

collega’s of regel je facilitaire zaken die aandacht vragen. De uitdaging is dat je hierbij goed het overzicht weet te 

houden op je werkzaamheden en de juiste prioritering kan aanbrengen. Kortom, een veelzijdige en afwisselende 

baan! 

 

Jouw profiel 

Om deze functie uit te kunnen voeren zoeken wij een ervaren pedagogisch medewerker met de volgende 

kwalificaties en competenties: 

 

- Een voor de kinderopvang relevante afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau 4; 

- In het bezit van een VVE kwalificatie of de bereidheid deze op korte termijn te behalen; 

- Pedagogische kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel; 

- Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te begeleiden en te stimuleren; 

- Planning- en organisatievermogen voor het coördineren van werkzaamheden op de locatie; 

- Je bent handig met computerprogramma’s zoals Word en Excel. Programma’s zoals KindPlanner (ons 

digitaal roosterpprogramma) maak je je snel eigen; 

- Goede (mondelinge en schriftelijke) communicatie vaardigheden; 

- Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van nieuwe ontwikkelingen en ideeën. 

 

Wij bieden 

Een afwisselende functie waar ruimte is voor je eigen inbreng en creativiteit, binnen een organisatie met een 

open en informele cultuur. De salariëring is volgens schaal 7 van de cao Kinderopvang (min. € 2265,- en max. € 

2999,- per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.  

 

Geïnteresseerd en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? 

Motiveer waarom jij de geschikte persoon bent voor deze functie en stuur je sollicitatiebrief met CV voor 15 

oktober 2019 aan pz@kinderopvangkidswereld.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen 

met Petra de Kuyper, leidinggevende of Laura Reijm, HRM adviseur via telefoonnummer 0294-419260.. 
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