VACATURE LEIDINGGEVENDE

Okidoki is zo spoedig mogelijk op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste

Leidinggevende
32-34 uur
Als leidinggevende van Okidoki stuur je meerdere locaties en vormen van opvang aan en ben je
contactpersoon voor alle belanghebbenden en samenwerkingspartners van de door jouw aangestuurde
locaties. Je draagt het pedagogisch kader “Ontdek het talent dat je bent” uit en stimuleert ontwikkeling in
brede zin. Gelet op het dynamische karakter van de organisatie en de functie ben je in staat om de grote
lijnen te blijven zien en deze goed te (laten) organiseren. Daarnaast ben je in staat om producten en
activiteiten te bedenken, ontwikkelen en uit te (laten) werken. Je komt in een team van 9 leidinggevenden
die nauw samenwerken om de kracht van de organisatie te behouden en verder te ontwikkelen.
6 redenen waarom deze functie iets voor jou is…
1.
Je gaat voor een optimale samenwerking met de directie en team van leidinggevenden
2. Je bent goed in het onderhouden van relaties met samenwerkingspartners (o.a. scholen)
3. Waarborging van kwaliteit, gezondheid en veiligheid op de locatie staat voor jou voorop
4. Het organisatorisch aansturen van locaties en inspireren van medewerkers geeft je energie
5. Je bent sterk in het uitdragen, stimuleren en ontwikkelen van ons organisatie- en Pedagogisch beleid
6. Je ziet het als een uitdaging om een zo hoog mogelijke klant- en medewerker-tevredenheid te creëren
Voor








deze functie is het van belang dat je:
Goede coachende vaardigheden bezit
Een HBO bachelor opleiding succesvol met diploma hebt afgerond
Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit
Een sterke affiniteit met onze organisatie en dienstverlening hebt
Kennis hebt van middenmanagement en lerende organisatieprincipes
Een sterk inlevend vermogen hebt met een juiste dosis rationaliteit
Ruime ervaring als leidinggevende hebt (bij voorkeur in de kinderopvang)

Met deze functie kom je in een zeer enthousiaste en gedreven organisatie waarbij ontwikkelingen zich soms snel
opvolgen. Kansen, ideeën en mogelijkheden worden actief onderzocht om de dienstverlening en de manier van organiseren
continu te optimaliseren. Dit doet een beroep op jouw talent waar we graag gebruik van maken.
Waarom wij het zo leuk vinden om voor Okidoki te werken?

Een salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-kinderopvang

Hele enthousiaste collega’s waar je altijd mee kan sparren

Een open werkomgeving waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Super leuke initiatieven vanuit onze personeelsvereniging

Ieder jaar een knallend eindejaarsfeest om nooit te vergeten

Spreekt deze functie je aan?
Twijfel dan niet en stuur je motivatie met CV naar
Lisa ’s-Gravendijk  lgravendijk@okidoki-kdv.nl
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

