
 

 

 
  

Coach voor onze locaties in Amersfoort-Zuid 
Januari – september 2019, minimaal 28 uur per week 

 met uitzicht op een andere plek binnen Bzzzonder 
 

 

Welkom bij Bzzzonder 
Bzzzonder is een bloeiende organisatie die volop in ontwikkeling is. Omdat de coach van de 

Bzzzonderlocaties in Amersfoort Zuid binnenkort met zwangerschapsverlof gaat, zijn we op zoek naar 

iemand die haar taken over kan nemen. Omdat Bzzzonder een groeiende organisatie is, is de kans 

groot dat je na deze vervanging door kunt stromen naar een andere plek binnen Bzzzonder. 

 

Bzzzonder heeft drie kernwaarden 
1. Iedereen is welkom 

2. Denken in mogelijkheden 

3. Werken vanuit je hart 

Deze drie kernwaarden zijn ons DNA. Dit dragen we elke dag uit en daarom kunnen we kinderen met 

en zonder extra zorgvraag een plek bieden. Door deze kernwaarden zijn we net een beetje anders 

dan anders. En dat voel je. Door deze kernwaarden willen we elke dag het beste bieden, maar ook 

elke dag het beste uit onszelf halen. Dat zoeken we in iedereen. Ook in onze nieuwe coach!  

Word jij b(l)ij van deze kernwaarden? Heb je een HBO-diploma en minstens drie jaar leidinggevende 

ervaring in de kinderopvang? Dan willen we heel graag kennismaken.  

 

De functie 
Als coach van Bzzzonder Dorrestein en Bzzzonder Vermeerkwartier ben je eindverantwoordelijk voor 

deze vestigingen. De coach begeleidt, coacht en motiveert medewerkers. De coach is 

verantwoordelijk voor het realiseren van personeelsbeheer, het jaarplan, financiën (budgetdoelen) en 

coördineert dagelijks de betreffende locatie(s). De coach is de ondernemer van de vestiging(en), het 

visitekaartje en zorgt voor verbinding met externen, zoals (eventuele) samenwerkingspartners. Als 

coach woon je binnen een straal van 30 km van Amersfoort en ben je minstens 28 uur per week 

beschikbaar, verspreid over vier dagen.  

Reageren 

Ja? Wil je reageren? Doe dat dan door een C.V. en een Bzzzondere motivatie te sturen voor 25 

november naar solliciteren@bzzzonder.nl Heb je vragen neem dan contact op met Djoedie Beenen, 

088-2999625. 

 
De vacature staat zowel intern als extern uit. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een 

interne kandidaat.  
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