
  

 

 

 

IJsterk Kinderdagverblijven 

IJsterk is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen 

van 0 tot 4 jaar. Onze 10 kinderdagverblijven in 

Amsterdam-Centrum en Amsterdam-West hebben een eigen 

karakter, een eigen identiteit. Dat zie je terug in het 

pedagogisch beleid, de panden, buitenspeelplaatsen en 

medewerkers die allemaal anders en uniek zijn. Zo hebben 

ook de kinderen die onze kinderdagverblijven bezoeken een 

eigen karakter. Iedereen mag zichzelf zijn. Ieders eigenheid 

respecteren wij. Een open en betrokken cultuur kenmerkt 

IJsterk. Wij hebben plezier in ons vak en stralen dat uit!   

 

IJsterk zoekt een   

 

gedreven, ondernemende Manager 
 

met hart voor de zaak (20-24 uur) 

 

Ben je ondernemend en creatief, durf je kritische vragen te stellen en kun je 

meebewegen met een organisatie die continu in ontwikkeling is? 

Reageer dan op deze vacature! 
 

 

Solliciteren? 

Je gemotiveerde sollicitatie en cv 

o.v.v. manager kinderdagverblijf 

ontvangen wij graag per e-mail:  

sollicitaties@ijsterk.nl 

 

IJsterk hanteert geen sluitingsdatum 

voor deze vacature; geïnteresseerde 

kandidaten worden verzocht direct te 

reageren. 

 

Voor deze vacature wordt zowel 

intern als extern geworven.   

 

Interesse? 

Voor meer informatie over deze 

functie neem je contact op met Nico 

Bot (bestuurder) op 020 521 02 51 

en kijk op onze website voor meer 

informatie: ijsterk.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt de functie in?  

Als Manager Kinderdagverblijf ben je:  

- verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 

op jouw kinderdagverblijf. De inzet van circa 20 

medewerkers, mogelijk op termijn kindplanning, 

acquisitie en exploitatie is allemaal in jouw kundige 

handen;  

- het gezicht van het kinderdagverblijf; je draagt zorg 

voor een goede, unieke positionering van de locatie, 

waarbij je het goede behoudt en tegelijkertijd het 

kinderdagverblijf eigentijds richting geeft naar de 

toekomst; 

- ondernemer in loondienst en is jou deze functie op 

het lijf geschreven!  

 

Resultaatgebieden 

-   Operationeel en tactisch beleid opstellen, 

implementeren en bewaken; 

-   Leidinggeven aan een team van zeer ervaren, 

professionele en daadkrachtige medewerkers; 

-   Financiële doelstellingen kinderdagverblijf; 

-   Informatie uitwisselen (contacten ouders en 

oudercommissie); 

-   In staat om het kinderdagverblijf te positioneren 

binnen het IJsterk-beleid. 

 

Wat vragen we van jou? 

- HBO werk- en denkniveau, relevante opleidingen in 

Management en Pedagogiek; 

- Kennis van en inzicht in groepsdynamische 

processen, aantoonbaar in staat om draagvlak te 

creëren bij medewerkers en klanten; 
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Acquisitie n.a.v. deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

- Meerjarige aantoonbare ervaring in een 

verantwoordelijke managementpositie bij voorkeur 

in de kinderopvang of een relevante sector; 

- Uitstekende leidinggevende capaciteiten en sociale 

vaardigheden voor het stimuleren, coachen, 

inspireren, ontwikkelen van medewerkers; 

- Ondernemersgeest, pragmatisch, creatief en 

slagvaardig;  

- Kwaliteit en resultaten boeken zijn voor jou een 

uitdaging; 

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands en Engels); 

- Je staat heel stevig in je schoenen, je bent een 

leider. 

 

Wat bieden we jou? 

Wij bieden jou een boeiende baan in een inspirerende 

werkomgeving met leuke collega’s. Inschaling conform de 

CAO Kinderopvang, schaal 10. Afhankelijk van 

werkervaring kan schaal 9 als inwerkschaal gehanteerd 

worden.  

We bieden een gunstige reiskostenregeling vanaf de eerste 

kilometer.  

 

Kandidaten woonachtig in Amsterdam worden in het 

bijzonder uitgenodigd te reageren. 

 

Alleen met een registratie in het Personenregister 

Kinderopvang kun je aan de slag.  

  

 


