Manager Christelijke kinderopvang KleurRijk 16 uur, per 1
juli (met mogelijkheid tot uitbreiding)
Hé enthousiasteling! Houd jij van vernieuwing, groei, anderen in beweging zetten en weet jij hoe
je ‘de ander uit kunt pakken’? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij hebben een creatieve aanpakker
nodig die mee wil denken in waar wij als organisatie voor staan.
Wie zijn wij?
Christelijke Kinderopvang Organisatie (CKO) KleurRijk staat voor kwalitatieve opvang in een
huiselijke setting, waar we de kinderen liefdevol mogen opvangen vanuit een christelijke
levensvisie. In de afgelopen 10 jaar hebben wij ons ontwikkeld als samenwerkingspartner in
verschillende kindcentra, die zich bevinden in midden- en noord Nederland. We geloven in de
talenten en eigenaarschap van onze medewerkers en werken daarom vanuit gelijkwaardigheid en
zelforganisatie op al onze locaties. Dit maakt dat je als manager op 2 verschillende manieren binnen
de organisatie beweegt. Enerzijds als aanspreekpunt voor de medewerkers en anderzijds als
manager voor de organisatie.
Wat past bij ons, wat zoeken wij?
Passie en een actieve, christelijke levensovertuiging! Dat is wat wij in jou zoeken. Door middel van
situationeel leiderschap kun jij ondersteuning bieden in diverse processen, zoals: samenwerking met
onderwijs, zelforganisatie en kwaliteitsverbetering. Jij kunt jouw teams ondersteunen en motiveren
om beleidsontwikkelingen toe te passen op de werkvloer met als resultaat dat het uiteindelijk
zelfstandig uitgevoerd kan worden. Om dat te bereiken is het belangrijk dat je regelmatig aanwezig
bent op de locaties. Je werkt daarom bij voorkeur op dinsdag en donderdag (en/of maandag) omdat
de teams dan ook aanwezig zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat je zo nu en dan bij een
avondvergadering kunt zijn.
Wie ben jij als manager?

Vanuit de helikopterview denk je mee in de strategische ambities en grote lijnen van de
organisatie en zie je ontwikkelkansen. Daarnaast ben je in staat om teams mee te nemen/ te
ondersteunen in de vertaling van beleid naar praktisch handelen op de werkvloer. Wij zijn op zoek
naar een iemand met een creatief brein die denkt in mogelijkheden. Een ondernemer die
problemen ziet als uitdagingen, graag op zoek gaat naar vernieuwing, resultaatgericht en efficiënt
werkt en mensen weet mee te nemen vanuit zijn eigen enthousiasme. We verwachten hiervoor een
HBO/academisch werk- en denkniveau nodig te hebben.
Ons aanbod voor jou
We bieden jou de vrijheid om je eigen agenda vorm te geven. Het is mogelijk om op een locatie of
vanuit huis te werken maar we hebben ook kantoorruimte in Arnhem of Zwolle. Daarnaast bieden
we een gelijkwaardige en respectvolle samenwerking, een werkplek waar wij jouw talent graag
‘uitpakken’, een jaarlijks scholingsbudget en meerdere manieren om door te mogen groeien, zowel
in uren als functie inhoudelijk. Het salaris voor deze functie schalen wij in, in schaal 10 conform
CAO kinderopvang.
Vragen? Vragen!
Word je enthousiast van deze vacature en zie je jezelf werken binnen CKO KleurRijk, dan zien we je
reactie graag tegemoet via het mailadres: machteldvandenberg@kleurrijk.nl. Voor vragen of meer
informatie over onze organisatie dan wel deze vacature, kun je contact opnemen via het nummer

06 - 1902 2803 (Machteld van den Berg) of kijken op onze website www.kleurrijk.nl. Gesprekken
zullen plaatsvinden op 27 juni.

