
IJsterk Kinderdagverblijven  

Kinderopvang met karakter 

 
 

 

IJsterk heeft 10 kinderdagverblijven in Amsterdam Centrum, Westerpark en Oost, met 

ieder haar eigen karakter en identiteit. Dit zie je terug in vijf speerpunten die ons aan 

elkaar verbinden: 

1. Sterk pedagogische visie 

2. Ervaren teams en betrokken manager 

3. Boordevol activiteiten 

4. Gezonde leefstijl 

5. Karakteristieke panden. 

 

Wij zijn een slagvaardige organisatie met korte lijnen, snelle besluiten en een flexibele 

instelling. Daarom heeft elk kinderdagverblijf een eigen manager. 

Wij zoeken per 1 december 2019 voor kinderdagverblijf de Platanen een 

gedreven en ondernemende manager voor 24 uur per week. 

 

De Platanen is gevestigd in een 17e eeuws weeshuis midden in de Jordaan. Je voelt de 

historie: kinderen spelen buiten op een hofje met platanen en oude waterpomp! Voor de 

Platanen is Reggio Emilia de inspiratiebron voor het pedagogisch handelen. Wij zien 

kinderen als krachtige, creatieve en sociale wezens en wij volgen hen in hun ideeën. Dat 

doen wij met een creatief en deskundig team van ongeveer 20 professionals dat jou 

graag als manager verwelkomt. 

 

Wij bieden jou 

 Een boeiende baan in een inspirerende werkomgeving met leuke collega’s; 

 Een werkplek waar je jouw leidinggevende capaciteiten kunt inzetten om de 

medewerkers te inspireren, stimuleren en te coachen; 

 Je bent ondernemer in en het gezicht van je ‘eigen’ kinderdagverblijf; 

 Een tijdelijk contract met de mogelijkheid op een vaste contract; 

 Een gunstige reiskostenregeling vanaf de eerste kilometer; 

 Inschaling conform CAO Kinderopvang schaal 10, minimaal € 3.089 tot maximaal € 

4.155 bruto per maand bij 36 uur per week. 

Wat houdt de baan in? 

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op je kinderdagverblijf en  

het team bestaande uit ongeveer 20 professionals; 

 Je zorgt voor een unieke positionering van het kinderdagverblijf. 

 

We vragen van jou: 

 HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding in management en 

pedagogiek; 

 Meerjarige ervaring in een managementpositie; 

 Ondernemersgeest, slagvaardigheid  en een pragmatische instelling; 

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

 Affiniteit en bij voorkeur ervaring met het werken vanuit de pedagogische visie 

‘Reggio Emilia’.



 

 

Ben jij deze ondernemende en creatieve manager en kun je meebewegen met een 

werkveld dat continue in ontwikkeling is?   

 

Solliciteer dan! 

Stuur je CV en motivatie per e-mail naar: sollicitaties@ijsterk.nl met kenmerk ‘2019 08 

19 manager platanen’ en bij voorkeur uiterlijk vóór maandag 2 september 2019. Wil je 

eerst meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met onze bestuurder, 

Marielle Devilee via 020 521 02 51. 

 

De procedure: 

- Eerste gesprek op vrijdag 6 september of maandag 9 september; 

- Tussen 12 tot 17 september een online assessment; 

- Donderdag 19 of vrijdag 20 september een tweede gesprek; 

- Maandag 23 of dinsdag 24 september een ‘klikgesprek’ op kinderdagverblijf de 

Platanen met een afvaardiging van het team en de oudercommissie; 

- Op vrijdag 27 september een afrondend arbeidsvoorwaarde gesprek. 

Alleen met een registratie in het Personenregister Kinderopvang kun je aan de slag. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:sollicitaties@ijsterk.nlE

