Assistent manager Kinderopvang (36 uur pw)

Jouw werk doet ertoe
Je bent onze collega die blij wordt van het creëren van overzicht en het administratief
ondersteunen van de manager. Bij jou weten we zeker dat dit in goede handen is. Met jouw
oog voor detail zie je wat er moet gebeuren en pak je dingen zelfstandig op. Je bent de spin
in het web voor de medewerkers op de locaties.
Wat ga je doen?






Met jouw organisatie-kwaliteiten ontlast je met name de manager als het gaat om het
plannen van afspraken, haar agendabeheer en heel diverse administratieve klussen
Je zorgt voor een sluitende personeelsplanning en je verwerkt mutaties in de
verschillende roosters en planningen.
Het verwerken van documenten, voorbereiden van nieuwsbrieven en het beheer van
de mailbox is voor jou geen probleem
Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers, ontvangt bezoekers en verzorgt
rondleidingen
Verder zorg je nog voor 101 andere dingen

Wat breng je mee?







Je schakelt makkelijk in de contacten met ouders, externen, medewerkers en
kinderen.
Je bent organisatorisch sterk, hebt overzicht en kunt prima je prioritieten bepalen en
zelfstandig werken
Je bent open in je manier van communiceren en weet je weg te vinden binnen en
buiten de organisatie
Je ziet snel wat er nodig is en vindt overal een oplossing voor
Je staat stevig in je schoenen, schriftelijk en mondeling ben je sterk en met gevoel
voor humor kom je een heel eind
Je hebt mbo-opleiding met minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.

Wij bieden jou:








Een organisatie die je veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling biedt
Een enthousiast team met fijne collega’s en een “warm bad”
Een fulltime baan voor 36 uur per week
Een jaarcontract met zicht op een vast contract
Marktconform salaris volgens de CAO Kinderopvang in schaal 6
Een enthousiast en gemotiveerde manager en team waarmee je prettig kunt
samenwerken
Een bos bloemen op je eerste werkdag en elke dag een glimlach (van onze blije
kinderen)

Interesse?
Bel of stuur een app berichtje voor 10 december naar Jolanda (06-13673149).

