Word jij onze nieuwe collega?
Allente is een organisatie voor opvang en onderwijs.
Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, opvang en het onderwijs
voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Voor onze vier regio’s in Heerhugowaard en Langedijk (noord, midden, zuid) zijn we op zoek naar:

Teamleiders
24 - 32 uur per week

Wat ga je doen?
• Je geeft operationeel leiding aan de toegewezen locatie(s).
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers, regiomanagers en medewerkers op het Centraal Bureau.
• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördineert de interne bedrijfsvoering.
• Je bent ‘de spin in het web’ als het gaat om afstemming over kindplaatsing en optimale personeelsbezetting.
• Je ziet toe op deskundigheidsbevordering en draagt zorg voor het integrale arbobeleid.
Wat neem jij mee?
• Je bent bij voorkeur in het bezit van de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker aangevuld met een HBO
opleiding (management).
• Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring in de kinderopvang.
• Je hebt inzicht in en weet om te gaan met groepsdynamica; bent communicatief vaardig en vindt makkelijk
aansluiting met zowel interne- als externe samenwerkingsverbanden.
• Je bewaakt de (pedagogische) kwaliteit, bent proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van
afwijkende zaken.
• Je bent daadkrachtig en kan besluiten nemen.
• Kennis van en ervaring met hygiëne- en veiligheidseisen heeft een pré.
Wat zit er voor jou in?
Een leuke, nieuw te starten functie als rechterhand van de regiomanager. Binnen een dynamische werkomgeving met
loyale en gezellige collega’s zowel werkzaam in de opvang als ook steeds vaker in samenwerking met collega’s van
onderwijs.
De functie is in principe voor 3 jaar, waarna de functie mogelijk opgaat in de te vormen IKC’s.
De salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang en afhankelijk van het aantal
aan te sturen medewerkers in schaal 8/9.
We besteden aandacht aan jouw ontwikkeling; in onze eigen academie zijn er tal van
trainingen te volgen.
Is dit de baan waar je al een poosje naar op zoek was?
Reageren kan vóór 23 juni a.s.; in week 24 zullen de gesprekken plaatsvinden.
Stuur je CV en motivatie naar werken@allente.nl en je krijgt binnen 48 uur
een reactie!
Heb je eerst nog een vraag? Onze personeelsadviseur Tamara staat je
graag te woord (binnen kantoortijden) op 06 13 40 87 55

