MAX HAVELAAR KINDCENTRUM IS OP ZOEK NAAR EEN

TEAMLEIDER M/V
4 DAGEN PER WEEK
Dit is Max Havelaar Kindcentrum
Samen met het kinderdagverblijf, de
buiten-schoolse opvang en onderwijs vormen wij
een integraal kindcentrum. Dit is dé ontwikkelplek
waar kinderen gedurende de dag komen om te
leren, te spelen en om mee te doen aan diverse
activiteiten. Wij werken vanuit één visie, als één
team met een brede blik op kinderen en in nauwe
samenwerking met ouders en verzorgers. Cultuur,
natuur en wetenschap en techniek zijn de
speerpunten van ons kindcentrum.
Wat bieden we je?
Een enthousiast en multidisciplinair team.
Een Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang
hand in hand gaan.
Een stimulerende leeromgeving voor kinderen en
collega’s. Betrokken medewerkers en een goede
sfeer.
Een professionele leeromgeving met
ontwikkelmogelijkheden en waar we als MT kijken
naar ieders talenten en deze benutten.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
aantrekkelijke fiscale regeling om een fiets aan te
schaffen, vergoeding voor sportactiviteiten, gratis
nascholingsprogramma en korting op de
kinderopvang voor eigen kinderen.
Een benoeming van één jaar, met uitzicht op
een contract voor onbepaalde tijd.
Salaris overeenkomstig schaal OOP schaal 11,
CAO PO.

Wat ga je doen?
Leidinggeven aan een multidisciplinair team. Het
team van het Max Havelaar Kindcentrum werkt
vanuit eigenaarschap op alle niveaus. Vanuit jouw
kennis en ervaring lever je een actieve bijdrage aan
de samenwerking tussen opvang en onderwijs
binnen het Kindcentrum. Met jouw leidinggevendeen coachende ervaring zorg je voor stabiliteit en rust
in je team.Je daagt je medewerkers ook uit om
buiten hun grenzen te denken en te handelen.
Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de
kwalitatieve en financiële doelstellingen van het
team 6-12 jaar. Dat betekent dat je verantwoordelijk
bent voor de kwaliteit van onderwijs en opvang van
kinderen in deze leeftijdsgroep en hierin
gefaciliteerd wordt.
Wie ben je
Je bent een ondernemende leidinggevende met
ervaring en je bent nieuwsgierig. Jij kiest er bewust
voor te gaan werken in een Kindcentrum om jouw
kennis en ervaring in te zetten om een doorgaande
ontwikkelingslijn vorm te geven.
Je omarmt uitdagingen en stimuleert je
omgeving om hetzelfde te doen.
Je hebt een HBO werk- en denkniveau.

Hoe solliciteer je?
Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Karin van Wolferen,
www.maxhavelaarkindcentrum.nl
Directeur Max Havelaar kindcentrum , 06-20252019
Je kunt je sollicitatiebrief met CV voor 16 juni richten aan directie@Maxhavelaarkindcentrum.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 20 juni

