Wil jij graag jouw ervaring als locatiemanager inzetten om mee te bouwen aan de groei van
SkippyPePijN kinderopvang? En ben je een verbinder die de samenwerking met scholen
opzoekt om het integraal kindcentrum verder te ontwikkelen? Dan is de functie van
locatiemanager Nootdorp jou wellicht op het lijf geschreven! Wij zijn op zoek naar een:

Locatiemanager
28 uur per week
SkippyPePijN biedt dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse en tussenschoolse opvang in de
gemeenten Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw.
De medewerkers van SkippyPePijN zorgen er elke dag weer voor dat ieder kind graag komt.
Veiligheid en geborgenheid staan in alle kindcentra voorop. Die vormen immers de basis voor
de ontwikkeling van kinderen. De kinderdagverblijven hebben een warme, huiselijke sfeer. Hier
leggen de allerjongsten in een veilige, stimulerende omgeving de basis voor hun ontwikkeling.
Zowel voor de allerjongsten als voor peuters hebben de locaties van SkippyPePijN volop
ontwikkelingsmogelijkheden.
SkippyPePijN is een gezonde en stabiele organisatie met ruim 260 medewerkers. De organisatie
is maatschappelijk betrokken en actief bezig met de ontwikkeling van verschillende integrale
kindcentra.
Voor de locaties Klauterbeer, Koala en Brandberen van SkippyPePijN in Nootdorp zoeken wij
een locatiemanager die de uitdaging ziet in de dynamische ontwikkelingen waar zij voor staan.
Binnen de vestiging Nootdorp is SkippyPePijN een onderdeel van een IKC dat gevestigd zal
worden in nieuwbouw. Met een andere school wordt in de komende jaren toegewerkt naar een
IKC. In Nootdorp zijn zowel KDV, PO, BSO als TSO gevestigd en deze zijn verdeeld over drie
locaties, op loopafstand van elkaar. In totaal zijn er vier groepen Peuteropvang, vijf BSO
groepen en een TSO met 300 kinderen per dag. Ook is er recent een KDV groep gestart, als
onderdeel van het IKC. Zoals je ziet, genoeg uitdagingen om aan de slag te gaan!
Wat ga je doen?
Als locatiemanager houd je je bezig met het verder ontwikkelen van het bestaande IKC en je
werkt samen met de clustermanager toe naar een tweede IKC. Je werkt samen met de adjunct
directeur en de directeur van het onderwijs en, samen met de Manager Kinderopvang, vorm je

een MT van een IKC of KC. Je participeert met jouw gedrevenheid en enthousiasme in de
ontwikkelingen van een nieuwbouwtraject. Samen met jouw team zorg je ervoor dat jouw
locatie uitblinkt in kwaliteit en oudertevredenheid. En natuurlijk zorg je er ook voor dat de
locatie financieel gezond is. Maar SkippyPePijN wil meer: de komende jaren wil de organisatie
verder professionaliseren. Als leidinggevende zorg jij ervoor dat je medewerkers weten wat dat
voor hen betekent. Je hebt een sturende en coachende rol en zorgt er met jouw enthousiasme
voor dat medewerkers zich blijven inzetten en ontwikkelen. Het team bestaat uit circa 25
gemotiveerde medewerkers en veel enthousiaste vrijwilligers voor de TSO.
Wij komen graag in contact met je als je over de volgende ervaring en/of eigenschappen
beschikt:









HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je een afgeronde HBO opleiding gericht op
werken in de kinderopvang
Je bent een ervaren manager in de kinderopvang
Ervaring met IKC vorming en nieuwbouwprojecten is een pre, maar niet noodzakelijk
Je weet hoe je kinderopvang een plek geeft binnen de samenwerking met onderwijs en
hebt daar een duidelijke visie over
Je bent een sprankelend persoon met een gezond gevoel voor humor en je staat stevig
in je schoenen
Je bent een communicatief sterke verbinder en je weet deze eigenschappen op de juiste
momenten op de juiste manier in te zetten
Je bent 28 uur per week beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en
woensdag/vrijdag is flexibel en in overleg
Je houdt van een uitdaging: een hogere klanttevredenheid, een beter financieel
resultaat, de beste samenwerking met partners, jij draait er je hand niet voor om

Naast het werken op een mooie locatie en natuurlijk fijne collega's biedt SkippyPePijN het
volgende:





Een functie voor 28 uur per week
In eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband
Inschaling in schaal 10 van de cao kinderopvang
Een uitdagende functie waar je je tanden in kunt zetten

Word jij enthousiast als je deze mooie uitdagingen leest en voldoe je aan de gestelde eisen?
Dan komen we natuurlijk graag in contact met jou! Solliciteer via dit formulier en wie weet kun
jij binnenkort bij deze leuke organisatie aan de slag. Voor meer informatie kun je bellen met
Yvonne van den Berg, 06 -86807592.

