
 

Ter vervanging van Emmie Huiskes, i.v.m. 
zwangerschapsverlof, zoeken wij een locatiemanager 

Thema BSO’s 

 
De SKH zoekt een enthousiaste, doortastende en vooruitstrevende locatiemanager voor de Thema 
BSO’s. Het betreft een tijdelijke functie van circa 20 uur per week, voor de periode van augustus 
2018 tot en met februari 2019. 
 
Kenmerken van de functie: 

- Het op operationeel niveau zorg dragen voor een efficiënte en effectieve dagelijkse 
bedrijfsvoering van de locaties; 

- Aansturen van ca. 20  Pedagogisch medewerkers door toezicht te houden op de dagelijkse 
werkzaamheden en te  adviseren en ondersteunen waar nodig is; 

- Zorgen voor een goede personele bezetting; 
- Begeleiden en voorzitten van zowel groot – als klein team; 
- Voorbereiden en implementeren van het pedagogisch en organisatorisch beleid van de 

locaties, hierbij rekening houdend met het toegekend budget; 
- Onderhouden van interne en externe contacten; 
- Kunnen werken met Kidsvision / Konnect. 

 
De locatie manager die wij zoeken: 

 Is een warme, attente en betrokken leidinggevende met een professionele werkhouding die 
mensen kan verbinden; 

 Is laagdrempelig naar de medewerkers en heeft zijn/haar deur letterlijk en figuurlijk open 
staan; 

 Kan en wil investeren in teamleden en teams omdat hij/zij overtuigd is van de kwaliteiten 
van de medewerkers; 

 Is praktisch ingesteld, heeft oog voor detail, is doortastend (zonder zijn/haar warmte te 
verliezen) en houdt het tempo erin; 

 Durft noodzakelijke veranderingen in gang te zetten, te implementeren en te begeleiden; 

 Kan coachend leiding geven en bezit goede communicatieve vaardigheden; 

 Kan zelfstandig werken en heeft een flexibele werkhouding; 

 Draagt de visie van de SKH uit in voorkomen, gedrag en handelen; 

 Is een volwaardig MT-lid; 

 Is, en blijft, op de hoogte van de wet- en regelgeving aangaande Kinderopvang; 

 Heeft een HBO denk en werkniveau; 

 Heeft bij voorkeur een relevante HBO management opleiding. 
 
Deze tijdelijke functie valt onder supervisie van Paula Kroeze (locatie manager HHL)  
 
Salariëring vindt plaats volgens de CAO Kinderopvang. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met Wilma Pouw: 06-52 52 31 77 
 
Belangstellenden kunnen hun motivatie, voor 28-05-2018, mailen aan 
l.nijenhuis@kinderopvangharen.nl. 
Gesprekken vinden plaats in week 22 
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