Voor onze kinderdagverblijven Mirakel Radboud en Mirakel Backershagen
zoeken wij een

Leidinggevende voor 32 uur per week
Als leidinggevende bij kinderopvang Mirakel heb je de dagelijkse leiding over het kinderdagverblijf. Je
stuurt de pedagogisch medewerkers aan en je zorgt ervoor dat het pedagogisch beleid van Mirakel
op de juiste wijze wordt toegepast. Je houdt groeps- en teambesprekingen en bent aanwezig bij de
oudercommissievergaderingen in de avonduren. Kinderdagverblijf Mirakel Radboud bestaat uit twee
baby- en twee peutergroepen en heeft 16 medewerkers. Kinderdagverblijf Backershagen bestaat uit
één verticale groep en heeft 5 medewerkers.

Jouw profiel











Je bent betrokken, sensitief, enthousiast en loyaal
Je hebt plezier in de omgang met kinderen
Je beschikt over ruim voldoende pedagogische kennis
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Je bent flexibel en daadkrachtig
Je communiceert gemakkelijk met ouders, kinderen en collega’s
Je hebt inzicht in groepsdynamische processen
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau
Je hebt een opleiding afgerond die kwalificeert voor de kinderopvang
Je woont in de omgeving van Amsterdam of Amstelveen

Wij bieden jou





Zelfstandig, afwisselend en uitdagend werk met fijne collega’s
Jaarlijkse trainingen en een goede interne begeleiding om verder te groeien in het werk
Een dienstverband voor 32 uur (4 dagen) per week
Een fulltime bruto maandsalaris van € 2.395,- tot € 3.244,- (schaal 8, CAO-Kinderopvang)

Mirakel is al bijna 25 jaar een dynamische kinderopvang gevestigd op zeer uiteenlopende locaties in
Amsterdam en Amstelveen. Wij stellen het kind centraal. Daarnaast verliezen we de ouders,
medewerkers en andere betrokkenen niet uit het oog. Dat betekent dat de focus ligt op de kinderen.
We blijven inspelen op nieuwe trends, zoals Mirakels leuke peuterplus activiteiten, peutergymnastiek
en muziekles. Voor de ouders en medewerkers worden informatieve avonden georganiseerd met
uiteenlopende thema’s.

Solliciteren
Spreekt dit alles je aan? Stuur dan zo spoedig mogelijk en vóór 1 oktober je motivatiebrief en CV
naar personeelszaken@kdvmirakel.nl. Je mag je brief richten aan Hendrien Schaap. Voor meer
informatie kun je bellen met onze afdeling Personeelszaken op telefoonnummer 020 6613507.

