Teamcoördinator
Locatie DoReMi
Per 1 mei 2021 voor 20 uur per week
Ben jij ondernemend, een organisatietalent en wil je graag een functie als pedagogisch medewerker
BSO combineren met Teamcoördinator taken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie
Als Teamcoördinator werk je met een open en flexibele opstelling naar en in overleg met het team
en weet je tijdig en adequaat in te springen op dringende (en vaak ad-hoc) situaties en vragen. Als
Teamcoördinator fungeer je als spil om taken te signaleren en te coördineren. Je werkt aan het
zelfsturend leer- en werkvermogen en je bevordert de zelfstandigheid van het team. Tevens zorg je
ook voor de planning en inval, ben je het aanspreekpunt voor ouders en samen met jouw collega’s
zorg je voor een open aanspreekcultuur binnen het team. Je kan zowel goed zelfstandig werken als in
teamverband. Flexibiliteit is een vereiste in deze functie.
In de schoolweken werk je dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag op de groep. In de schoolweken
werk je gemiddeld totaal 20 uur per week verdeeld over 11 uur op de groep en 9 uur Teamcoördinator
taken. In de vakantieweken werk je gemiddeld 18 uur per week verdeeld over 9 uur als op de groep en
9 uur Teamcoördinator taken.
Bij Teamcoördinator taken moet je denken aan: roosters maken, inval zoeken, aanspreekpunt zijn,
uren goedkeuren, opstellen van agenda’s voor overleggen en teamvergaderingen en op de hoogte
zijn wat er moet gebeuren rondom de aandachtsgebieden van de pedagogisch medewerkers. Tijdens
gesprekken met de Manager draag je deze kennis over zodat zij hier ook van op de hoogte is en weet
wat er speelt op de locatie.
Het zijn dus twee aparte functies die elkaar overlappen. Wij zoeken iemand die hierin goede grenzen
en kaders kan aanbrengen en de druk van beide functies kan dragen.

Wij zoeken een collega die







organisatorisch sterk, enthousiast en flexibel is;
zowel zelfstandig als in een team kan werken;
communicatief vaardig is en kijkt naar mogelijkheden;
ervaring heeft is een soortgelijke functie binnen de kinderopvang;
voldoet aan de taaleis 3F en certificaat BHV in bezit heeft;
een afgeronde relevante opleiding op minimaal 4 heeft.

Wat bieden we jou?






Een afwisselende en uitdagende baan.
Ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
Jaarlijks aanbod van scholing en cursussen.
Salaris conform CAO Kinderopvang.
Een contract voor 20 uur per week met mogelijkheid tot verlenging.

Locatie
Op onze moderne en ruime locatie SKH Do Re Mi bieden wij opvang van 0-12 jaar, bestaande uit
2 KDV groepen en 2 BSO groepen met kinderen van basisschool de Klipper (Dubloen) en de Tandem.
Onze locatie kenmerkt zich door een open en lichte structuur en is voorzien van een prachtige natuur
ontdektuin. Wij zijn goed bereikbaar via de provinciale weg N506 en vlakbij diverse parken en
speeltuinen.
Meer informatie en solliciteren
Ben jij de topper die we zoeken? Stuur dan voor woensdag 28 april a.s. je cv en
motivatiebrief naar sollicitatie@kinderopvangwestfriesland.nl t.a.v. Sanne Hulst o.v.v.
sollicitatie ‘2120’.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Mail deze dan naar Marlies Luitjes,
Clustermanager, mluitjes@kinderopvangwestfriesland.nl.

