Coördinator Flexpool (20 uur per week)
(personeelsplanner)
Je regelt samen met je collega de vervanging bij ziekte, vrije dagen of een verlof voor al onze
opvanglocaties. Je ziet de mogelijkheden, denkt pro actief mee en je lost de vervangingsaanvraag snel en
efficiënt op. Je kent alle flexmedewerkers uit onze eigen Flexpool en je weet precies wie je waar het beste
kunt inzetten. Zij weten jou ook altijd te vinden en je doet je best zoveel mogelijk tegemoet te komen aan
hun wensen. Andersom kun je ook altijd op ze rekenen als dat nodig is. Je weet nooit van tevoren hoe je
dag er zal zien en dat maakt het voor jou zo leuk!
De flexpool is een kweekvijver voor nieuwe medewerkers. Je weet als geen ander over welke kwaliteiten
een pedagogisch medewerker bij SKO moet beschikken. Je begeleidt en coacht flexmedewerkers zodat ze
door te kunnen groeien naar een vaste plek of functie. Je hebt regelmatig contact met onze managers. Zo
weet je wat er speelt en denk je pro actief mee bij personeelsvraagstukken.
Wat ga je doen?
 Je bent het gezicht en het hart van onze Flexpool
 Je zorgt ervoor dat invalverzoeken zoveel mogelijk worden ingevuld door onze vaste flex

medewerkers
 Je onderhoudt contact met de managers en overlegt hoe de vervangingsvragen het best kunnen

worden opgelost.
 Je draagt je steentje bij aan de werving en selectie van flexmedewerkers en zorgt voor het op peil

houden van onze invalpool
 Je begeleidt en coacht de flexmedewerkers in hun functioneren; je hebt regelmatig gesprekken over

de voortgang en ontwikkeling en je organiseert teamvergaderingen en themabijeenkomsten
 Je maakt analyses van de personele bezetting en adviseert managers en HRM over de benodigde

capaciteit van de Flexpool.
Wat breng je mee?








Je bent een planner in hart en nieren
Je begeleidt en coacht graag mensen in hun professionele ontwikkeling
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
Je beschikt verder over een HBO werk en denkniveau en ervaring met personeelsplanning

Wij bieden jou







Veel ruimte voor eigen inbreng, ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden (SKO academie)
Een enthousiast team met fijne collega’s en een “warm bad”
Een parttime baan voor 20 uur per week
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een sportvergoeding, laptop en telefoon.
Salaris volgens de cao Kinderopvang schaal 7 (max. € 3.089,- bij volledig dienstverband)
Een bos bloemen op je eerste werkdag en op elke dag een glimlach (van onze blije kinderen)

Interesse?
Neem dan contact op met Wanda Donker of Jolanda Hovius op 06-41385950/06-13673149. Of stuur een
mail naar personeel@sko-oegstgeest.nl .Wie weet maken we daarna een afspraak .

