Coördinator Flexpool (20 uur pw)
Jouw werk doet ertoe
Je bent onze collega die blij wordt van een mooi sluitende personeelsplanning waar
managers en medewerkers tevreden over zijn. Bij jou weten we zeker dat de invulling van de
planning in goede handen is. Door jouw brede overzicht en inzicht in de planning zie je snel
wat er moet gebeuren en los je vervangingsaanvragen snel en zelfstandig op.
Wat ga je doen?








Je bent het gezicht en het hart van onze invalpool
Je draagt je steentje bij aan de werving en selectie van invalkrachten en zorgt voor
het op peil houden van onze invalpool
Je zorgt ervoor dat invalverzoeken zoveel mogelijk worden ingevuld door onze vaste
flexmedewerkers
Je onderhoudt contact met de managers en overlegt hoe de vervangingsvragen het
best kunnen worden opgelost.
Je begeleidt de flexmedewerkers en hebt voortgangsgesprekken met ze. Daarnaast
verzorg je de bijeenkomsten voor flexmedewerkers die op reguliere basis
plaatsvinden
Je maakt analyses van de personele bezetting en adviseert managers en HRM over
de benodigde capaciteit.

Wat breng je mee?







Je coacht graag mensen en laat ze het beste in zichzelf naar boven halen
Je bent een planner in hart en nieren
Je communiceert gemakkelijk op alle niveaus
Je voelt je als een vis in het water in een hectische omgeving
Je bent stressbestendig, kunt improviseren en denkt in creatieve oplossingen
Je hebt humor en een gezonde dosis zelfreflectie

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 parttime baan voor 20 uur per week
Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband
Marktconform salaris volgens de cao Kinderopvang schaal 7 (max. € 3.089,- bij
volledig dienstverband, bedrag per 1-1-2019)
Enthousiaste en gemotiveerde collega’s en een 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 naar Jolanda (06-13673149) voor 10 december.

