
           

 

 

Vacature Locatie Leidinggevende Kinderopvang 
Zeist, minimaal 18 uur per week 
 
 

 

Onze organisatie 
Kinderopvang De Geheime Tuin, met locaties in Zeist, Driebergen en Doorn, is een professionele 
kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar.  
Wij bieden bewuste opvang met kenmerken uit de antroposofie anno NU; gezonde en biologische 
voeding, speelgoed van natuurlijke materialen en hoogwaardige kwaliteit. Contact met de natuur 
vormt een belangrijk onderdeel van ons beleid en onze werkwijze. Deze elementen verbinden wij met 
de behoeftevragen van de moderne ouders, zoals ruime openingstijden en klantgerichtheid. Wij kijken 
samen met de ouders naar de zorgvraag van hun kind, stellen daar onze werkwijze op af en staan 
open voor nieuwe inzichten. 
 
Functie 

Als locatie leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team en het 

contact met ouders. In samenwerking met de directie schep je randvoorwaarden die het mogelijk 

maken om de medewerkers dagelijks kwalitatief goed pedagogisch werk te laten doen. Je faciliteert 

de medewerkers hierin en hebt een coachende stijl van leidinggeven. Daarnaast bewaak je de missie, 

visie en doelstellingen van het bedrijf op jouw locatie. Als locatie leidinggevende ben je 

verantwoordelijk voor een goed draaiende en financieel gezonde locatie.   

Dit alles vanuit een bewuste levenshouding die motiveert en inspireert. Wij stimuleren teams waarin 

een ieder haar taken ziet, oppakt en die aansluiten bij de kwaliteiten van de betreffende persoon; 

medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor eigen denken, voelen en handelen.  

Doe wat je zegt en zeg wat je doet.  

In deze functie werk je nauw samen met de andere locatiemanagers, stafmedewerkers en directie.  

 

Wat kun jij ons bieden? 

• Een bewuste levenshouding en affiniteit met antroposofie anno NU; 

• HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring als leidinggevende;  

• Je bent beschikbaar voor minimaal 18 uur per week, verspreid over 3 dagen; 

• Je bent klantgericht, sociaal vaardig, communicatie sterk, zelfstandig en besluitvaardig; 

• Je bent ondernemend, hebt gevoel voor marktontwikkelingen en hebt oog voor het 

commerciële aspect; 

• Je hebt kennis van organisatorische processen en structuren en kennis en inzicht in 

groepsdynamische processen, personeels- en financieel beleid; 

• Je bent bereid tot (bij)scholing, bijvoorbeeld voor een verdieping in de antroposofie; 

• Affiniteit met de branche Kinderopvang is een pré. 

 

Wat bieden wij jou: 

• Een contract met vaste uren; 

• Werken vanuit een holistische en antroposofische visie anno NU; 

• Werken in een groeiend bedrijf en inspirerend, gedreven, enthousiast en gezellig team; 

• Opleidingsmogelijkheden en coaching; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO kinderopvang. 

 

 

Interesse en/of vragen?  

Heb jij vragen naar aanleiding van deze vacature of heb je interesse stuur dan een mail (met CV en 

motivatie) naar: po@kinderopvang-degeheimetuin.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van 

de procedure. Zonder motivatie wordt je sollicitatie niet in behandeling genomen. 
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