Manager SWW Kinderopvang (24-32 uur)
Ben jij een enthousiaste manager die plezier haalt uit het coachend aansturen en vormen van krachtige
teams? Wil jij met je team elke dag bijdragen aan een liefdevolle omgeving voor ieder kind? Dan ben jij de
manager die wij zoeken!
Als Manager Kinderopvang ben je verantwoordelijk voor een cluster met een aantal locaties van SWW.
Samen met je team (ongeveer 30 personen) zorg je voor een goede kwaliteit van dienstverlening en stuur je
op gerichte doelen en resultaten. Daarin staat het kind centraal (oog voor ieder kind), zorg je voor blije
klanten en trotse medewerkers en stuur je op een gezonde bedrijfsvoering.
Vanuit de kernwaarden van de organisatie (avontuurlijk, warm en gezellig, huiselijk en maatschappelijk
relevant) geef je op een coachende wijze leiding aan het team. Dit zodat de pedagogisch medewerkers
zoveel mogelijk energie, tijd en aandacht hebben voor de kinderen.
Je weet strategie te vertalen naar dagelijkse praktijk. Je bent sterk gericht op continu verbeteren en bent de
verbindende factor tussen medewerkers, ouders, kinderen en samenwerkingspartners. Met jouw
enthousiasme weet jij het beste uit de medewerkers te halen. Samen met hen lever jij de bijdrage aan onze
groeiende organisatie.
Wat bieden wij
• Een cluster met verschillende type dienstverlening (kinderdagverblijf, peuteropvang en
buitenschoolse opvang) en samenwerking met scholen in Winterswijk;
• Salaris in schaal 10 van de CAO Kinderopvang (max € 4.295 bruto per maand o.b.v. 36 uur);
• Een jaarcontract voor minimaal 24 tot 32 uur per week, met uitzicht op verlening/vast contract bij
gebleken geschiktheid;
• Een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder: reiskostenvergoeding als je meer dan 10 km
van SWW af woont, korting op de kinderopvang bij SWW voor je eigen kinderen, een gunstige
pensioenregeling en een eindejaarsuitkering;
• Een warme en gezellige werksfeer;
• Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een groeiende organisatie
Wat vragen wij
• Minimaal hbo werk- en denkniveau;
• Een inspirerende leider met een relevante managementopleiding en aantoonbare ervaring in een
soortgelijke omgeving (kinderopvang, onderwijs, zorg of bijvoorbeeld dienstverlening);
• Je hebt een mensgerichte en open houding met zakelijk inzicht en digitale vaardigheden;
• Je kunt strategie vertalen naar het realiseren van doelen;
• Samenwerken en verbindingen leggen doe jij met plezier;
• Je bent zelfbewust en besluitvaardig
Reageren
Ben jij die enthousiaste en inspirerende manager die wij zoeken en voldoe jij aan bovenstaand profiel? We
leren je graag kennen! Stuur ons jouw cv en motivatie voor 15 mei 2021 naar jacquelienwieggers@swwbv.nl.
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