
 

Voor een aantal locaties in Drenthe en Stadskanaal zoeken wij, ter 
vervanging van ziekte, tot juli 2020 een teammanager. 
 
De teammanager is het eerste aanspreekpunt voor ouders en 

medewerkers. Je hebt een open houding en weet wat er speelt op de 
groepen. Je bent sterk in het uitdragen van de visie en werkwijze van Kids 
First COP groep en kunt op een positieve manier medewerkers stimuleren 
tot uitvoeren van deze visie.  

 
Veel voorkomende werkzaamheden van de teammanager zijn: 
 Bewaken en implementeren van het ondernemingsbeleid naar de 

medewerkers op de locatie; 
 Formuleren van een operationeel/tactisch plan voor de regio op basis 

van de door de onderneming uitgezette kaders; 
 Leidinggeven aan de medewerkers op locatie; 
 Houden van functioneringsgesprekken en signaleren van 

scholingsbehoeften; 
 Zorgdragen voor de juiste bezetting op de locaties; 

 Bewaken van budgetten; 
 Onderhouden van contacten met ouders/verzorgers, onder andere in 

de oudercommissies, zorgdragen voor een correcte 
klachtenafhandeling; 

 Signaleren, analyseren en rapporteren met betrekking tot 
ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering; 

 Aangaan en onderhouden van contacten met samenwerkingspartners, 
zoals basisscholen en gemeenten. 

 
Wij bieden:  
 Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng, binnen een 

organisatie die volop in ontwikkeling is; 
 Een tijdelijk contract met kans op een vaste aanstelling; 

 Salaris conform de CAO Kinderopvang; 
 Een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal; 
 Gunstige kinderopvangregeling; 
 Scholingsmogelijkheden die je vooruit helpen in je loopbaan. 

 

 
 

 
 
 
 

Teammanager 24 uur per week 



 

 
Wij verwachten: 
 HBO werk- en denkniveau; 
 Pedagogische kennis en kennis van organisatorische processen; 

 Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 
 Leidinggevende vaardigheden; 
 Plan- en organisatievermogen; 
 Proactief en ondernemend; 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
 Stressbestendig. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? 
Met vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 
Alex Tillema (clustermanager) op telefoonnummer: 06-23246811, 
dagelijks tussen 11.00 – 12.00 uur. Het maken van enkele testen kan 
onderdeel uitmaken van de procedure. Wanneer je interesse hebt in deze 
functie ontvangen we je motivatiebrief met CV graag vóór maandag 18 
november aanstaande via HR@kidsfirst.nl.  

mailto:HR@kidsfirst.nl

