Directeur/bestuurder
Kinderopvang Wageningen 32-36 uur
Heb jij visie op kinderopvang? Wil jij samen met jouw MT en betrokken medewerkers verder
bouwen aan de verdere professionalisering van Kinderopvang Wageningen? Kan jij heldere
beleidslijnen uitzetten en zorgdragen voor de implementatie hiervan? Ben jij in staat
draagvlak te creëren bij een groot aantal belanghebbenden, zowel binnen als buiten de
organisatie? Dan gaan wij graag met jou in gesprek over de functie van Directeur/bestuurder
van Kinderopvang Wageningen.
Binnen Kinderopvang Wageningen zorgen 170 betrokken medewerkers er voor dat ruim
1800 kinderen en hun ouders een fijne en veilige leer- en speelomgeving ervaren.
Kinderopvang Wageningen is de grootste Kinderopvangaanbieder in Wageningen, heeft 12
opvanglocaties, werkt veel samen met lokale instanties en de Gemeente Wageningen en is
daarmee verankerd in de Wageningse samenleving.
Wat is de kern van de functie?
• Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en eenduidige implementatie van het
strategische beleid;
• Je stuurt op een coachende, stimulerende en samenbindende wijze de organisatie in
het algemeen aan, en de individuele leden van het management team in het
bijzonder;
• Je vertegenwoordigt de organisatie in- en extern en werkt daarbij actief aan een
relevant relatie- en netwerkbeheer.
Wat vragen we?
• Afgeronde HBO/Universiteit, Academisch niveau;
• Ervaring in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij je integraal en
zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van een
organisatie;
• Je hebt gewerkt in dienstverlenende organisaties in het maatschappelijk domein. Je hebt
organisatieveranderingen gerealiseerd en beleid geïmplementeerd tot aan de werkvloer;
• Je bent strategisch en conceptueel sterk, hebt analytisch inzicht, bent
bedrijfseconomisch sterk onderlegd en weet vanuit een heldere visie medewerkers mee
te nemen in de noodzakelijke veranderingen. Zo weet je een bedrijfsmatige instelling
met gevoel voor de maatschappelijke doelstelling van de stichting te combineren;
• Je bent communicatief sterk en je kunt anderen binnen en buiten de organisatie
inspireren en (ver)binden.
Het volledige profiel voor deze functie kan je opvragen via email:
pz@kinderopvang-wageningen.nl
zie volgende bladzijde>>

Wat bieden we?
• Een uitdagende functie bij een gezonde kinderopvang organisatie;
• Een enthousiast en betrokken management team dat intensief samenwerkt, en een
gedreven groep medewerkers op de groepen en in de ondersteuning;
• Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Kinderopvang;
• Opleiding- en/of ontwikkelmogelijkheden.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht,
Radboud van Hal, op telefoonnummer 06 109 404 13.
Sollicitaties mogen per email verzonden worden naar: j.schut@kinderopvang-wageningen.nl
De sluitingsdatum van deze vacature is 26 september 2019. De eerste selectieronde zal
plaatsvinden op 4 oktober en de tweede gespreksrondes zijn op 9 oktober gepland. Een
assessment maakt deel uit van de procedure en dit zal plaatsvinden op 14 oktober.

