
 

 

 

 

BLNQImpact zoekt een Assistent Manager Kinderopvang (20 uur/week) 
Voor onze opdrachtgever Kids Society Erica 
 

Vind je het een uitdaging  om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt?  
Dan zoeken we jou! 

 

OVER KIDS SOCIETY ERICA  
Kids Society Erica is ruim 40 jaar actief en heeft door haar kindgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit een goede naam in kinderopvangland.  
Op kinderdagopvang,  peuterwerk en buitenschoolse opvang locaties in Nuenen en Eindhoven werken de meer dan 160 medewerkers met en voor 
kinderen. Samen zorgen zij voor de beste kinderopvang van nu en mooie herinneringen voor later. Een professionele visie én een warme persoonlijkheid 
vormen hiervoor de basis.  
Ontwikkeling is een belangrijk thema bij Kids Society Erica.  Natuurlijk geldt dit voor de kinderen maar ook voor medewerkers zelf. Jouw professionele en 
persoonlijke ontwikkeling is belangrijk en daarin wordt volop geinvesteerd. Dat ook Kids Society Erica zelf volop in ontwikkeling is, blijkt uit de vacature 
voor 1 Assistent Manager voor 20 uur per week op dinsdag, donderdagochtend en vrijdag.  
 

WAT GA JE DOEN? 
Als Assistent Manager werk je in duo-verband met de andere Assistent Manager en onder eindverantwoordelijkheid van en nauw samen met de Manager 
Kinderopvang. Je focus ligt op het dagelijks reilen en zeilen op de locatie. Je geeft leiding aan een groot team van  medewerkers (ca. 50) en bent eerste 
aanspreekpunt voor ouders en school. Medewerkers worden door jou ondersteund en aangestuurd zodat de kwaliteit van de dienstverlening 
gewaarborgd is. Verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig en proactief handelen is wat jou typeert. Bovendien ben je de belangrijke schakel tussen de 
werkvloer en het MT. Je voedt het MT met ervaringen uit de praktijk waardoor (beleids)beslissingen beter genomen worden.  
In werkzaamheden betekent dit: 

 Coordineren van interne bedrijfsvoering (of met andere woorden ‘alles regelen wat nodig is om de dagelijkse gang van zaken op rolletjes te laten 
lopen’) 

 Aansturen van medewerkers en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen 

 Beleid implementeren en bewaken  

 Schakelfunctie richting MT  

 Gevraagd en ongevraagd adviseren van de manager 
 
 



 

 
 

DIT BETEKENT DAT JE….  
 beschikt over een HBO werk- en denkniveau; 

 leidinggevende ervaring  hebt (het liefst in de kinderopvang) en met groepsdynamische processen kunt omgaan;  

 plan- en organisatievermogen bezit;  

 pro-actief, zelfstandig en verantwoordelijk in je werk staat zodat ook bij afwezigheid van de manager alles goed verloopt;  

 resultaat én kwaliteit belangrijk vindt;  

 communicatief sterk en contactueel vaardig bent; 

 een flexibele houding hebt t.a.v. werkdagen en -tijden;  

 kunt werken met MS Office; 

 je herkent in de kernwaarden van Kids Society Erica: passie, dichtbij, samen en professioneel.  
 

WAT HEEFT KIDS SOCIETY ERICA TE BIEDEN?  
 Een dynamische en aansturende functie met veel eigen verantwoordelijkheid; 

 Een warm welkom in een bevlogen team; 

 Interne scholing en een goede begeleiding;  

 Een arbeidsovereenkomst bij voorkeur m.i.v. september  2021 conform Schaal 9 Cao Kinderopvang (in eerste instantie voor één jaar met uitzicht 
op vaste dienst) ;  

 

INTERESSE?  
Leuk! Stuur ons voor 4 juni  a.s. je CV toe en een brief waarin je vertelt waarom jij de nieuwe Assistent Manager van Kids Society Erica bent.  
Ons mailadres: welkom@blnqimpact.nl.  
Voor achtergrondinformatie, de functiebeschrijving en vragen kun je terecht bij Hilde van de Ven van BLNQImpact via 073 – 691 06 22. Ook kun je de 
website van Kids Society Erica bekijken: www.kidssociety.nl.  
Een geschiktheidsassessment maakt onderdeel uit van de procedure.  
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