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Voor de Bzzzondere locatie Hart van Vathorst zijn wij voor het kinderdagverblijf  

op zoek naar een stralende, daadkrachtige en nauwkeurige 

 
Assistent Coach 

 
 
De functie 
 
In de rol van Assistent Coach voer je naast de belangrijke taken horende bij een Pedagogisch 
Medewerker (voornamelijk BSO), ook structureel een aantal andere taken (ongeveer 9 uur per week) 
uit ten behoeve van het kinderdagverblijf van deze locatie. Denk hierbij aan: 
 

 Kindplanning; 

 Personeelsplanning; 

 Verlofregistratie medewerkers; 

 Aanspreekpunt voor medewerkers en het eerste contact met ouders/verzorgers; 

 Beheren email inbox locatie Hart van Vathorst; 

 Inkomend telefoonverkeer; 

 Inkoop van artikelen ten behoeve van de locatie; 

 Rondleidingen geven, bij afwezigheid Coach; 

 Vervanging Coach bij afwezigheid; 

 Afwisselend met Coach voorzitten van de teamvergadering kinderdagverblijf; 

 Alle overige administratieve taken ten behoeve van het kinderdagverblijf. 
 
 
De kenmerken op een rijtje 
 
Jij hebt: 

 Met succes een relevante HBO opleiding afgerond; 

 Ervaring met het maken van kind- en personeelsplanning binnen Kinderopvang; 

 Minimaal een jaar leidinggevende ervaring binnen de Kinderopvang; 

 Visie voor en kan goed vormgeven aan kinderparticipatie, denk aan betrekken kinderen bij 
dagindeling, activiteiten etc.; 

 Gevoel voor cijfers; 

 Hart voor mensen en kinderen; 

 Voelsprieten die jou telkens vertellen wat jouw collega’s nodig hebben; 

 Goede communicatieve vaardigheden intern naar medewerkers en extern naar ouders; 

 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Oog voor detail. 
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Jij kunt: 

 Individuen in hun kracht zetten; 

 Individuele talenten samensmeden tot een team; 

 Strategisch denken en plannen; 

 Ideeën omzetten tot actie; 

 Samenwerkingen zoeken en vorm geven; 

 Kansen signaleren en deze actief oppakken; 

 Intern en extern de vestiging onder de aandacht brengen; 

 Makkelijk contact leggen binnen de wijk; 

 Zelfstandig projecten signaleren, uitwerken en uitvoeren.  
 

Jij bent: 
• Minimaal 3 werkdagen beschikbaar; 
• Daadkrachtig; 
• Nauwkeurig; 
• Een groot organisatietalent; 
• Een Verbinder; 
• Initiatiefrijk; 
• Een natuurlijke leider; 
• Strategisch, zowel uitvoerend als operationeel sterk; 
• Ondernemend en staat stevig in je schoenen; 
• Woonachtig binnen een straal van 30 km gerekend vanuit Amersfoort. 

 
 
Reageren 
Past deze functie jou als een jas en kun je niet wachten om aan de slag te gaan binnen een 
enthousiast en talentvol team dan komen wij graag in gesprek met jou! Stuur je CV en jouw 
Bzzzondere motivatie voor 24 maart 2017 naar solliciteren@bzzzonder.nl Heb je vragen neem dan 
contact op met Jantine van Dormaël via 088-2999625. 
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