Manager Christelijke Kinderopvang KleurRijk 24 tot 28 uur
(exacte uren nader te bepalen)
Christelijke Kinderopvang Organisatie (CKO) KleurRijk is een 10 jaar jonge, lerende en dynamische
organisatie. KleurRijk heeft de samenwerking met scholen op weg naar Integrale Kindcentra goed op
de kaart staan. Wij bieden veel ruimte aan teams, directeuren en aanspreekpunten vanuit onderwijs
en opvang om dit ieder op hun eigen wijze vorm te geven.
Ivm de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar aanvulling van ons managementteam. De
functie gaat in per 1 januari 2022.
Als lid van ons managementteam bij CKO KleurRijk ben je onder andere als aanspreekpunt
betrokken bij diverse zelforganiserende teams, die werken binnen christelijke basisscholen dan wel
integrale kindcentra. Door middel van situationeel leiderschap bied jij ondersteuning aan jouw
teams in diverse processen als samenwerking met onderwijs, zelforganisatie en
kwaliteitsverbetering.
Als manager ben je naast het aansturen van teams, verantwoordelijk voor implementatie, uitvoering
en borging van domeinen. Op basis van kwaliteit, ervaring en talenten kijken we welk domein het
best aansluit. Te denken valt aan het ondersteunen/ coördineren op domein ICT, personeels- en
kindplanning of VVE en gemeentelijk beleid.
We zoeken voor deze combinatie functie iemand die:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

situatieafhankelijk leiding geeft aan zelforganiserende teams
een analytisch denkvermogen heeft om een vertaalslag te maken van ontwikkelingen in
(strategische) beleidstaken en domeinen naar de werkvloer
problemen ziet als uitdagingen
Het leuk vindt om ondersteuning te bieden aan medewerkers bij hun vraagstukken rondom
kind- & personeelsplanning
medewerkers kan stimuleren, motiveren en activeren bij het implementeren van
beleidsontwikkelingen binnen KleurRijk
goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden heeft om kennis en veranderingen over te
dragen binnen KleurRijk
knelpunten signaleert binnen teams dan wel organisatiebreed en met verbetervoorstellen
komt om de dienstverlening te versterken
randvoorwaarden kan creëren zodat medewerkers en teams hun werk zelfstandig uit kunnen
voeren
affiniteit met zelforganisatie, sociocratisch denken en gelijkwaardigheidsprincipe
ervaring met ICT en personeelsplanning is een pré

Wij verwachten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Een actieve christelijke levensovertuiging en passie voor kinderen
HBO/academisch werk- en denkniveau
ervaring in de kinderopvang en een passie om kwaliteit te bieden voor ouder en kind
ervaring met situationeel leiderschap is een pré
beleidsmatig en organisatie overstijgend kunnen denken
sociale vaardigheden op het gebied van communicatie en begeleiden van medewerkers
transparantie; open en eerlijke houding
in bezit bent van rijbewijs en auto
Flexibele beschikbaarheid op maandag en dinsdag en donderdag. Ook in de avonduren ivm
teamvergaderingen.

●

woonachtig in midden dan wel noord Nederland in verband met reisafstanden

We bieden jou:
● mogelijkheid tot uitbreiding van uren
● doorgroeimogelijkheden in je functie binnen onze groeiende organisatie
● een dynamische leeromgeving
● jaarlijks inzetbaar scholingsbudget om jezelf te ontwikkelen
● Salariëring conform CAO kinderopvang schaal 10
Herken je je in dit profiel, dan zien we graag je motivatie en CV tegemoet. Je kunt je sollicitatie
tot en met 15 november 2021 mailen naar: machteldvandenberg@kleurrijk.nl Eventuele vragen kun
je stellen aan Machteld van den Berg; 06 - 1902 2803.
Gesprekken zullen plaatsvinden op 18 en 23 november

