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Zit ondernemen in je bloed en zie je een uitdaging in het succesvol neerzetten van uitstekende 
NSO teams en vestigingen? Heb je een afgeronde hbo-opleiding en meerdere jaren ervaring 
als leidinggevende? Zitten de gouden regels van Kids Lodge in je bloed? Passie, Innovatie, 
Gastvrijheid en Veiligheid? kijk dan snel verder! 

Kids Lodge zoekt voor de NSO een:

Ondernemende NSO Manager
32 uur per week, maandag t/m donderdag (3 dagen tot 18∶30u)

Wat ga je doen?
Je zorgt voor een optimale dagelijkse aansturing van 4 teamleiders (4 locaties, waarvan 3 naast 
elkaar in Houten en 1 in IJsselstein). Tevens ben je verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief 
goede opvang. Je zoekt en onderhoudt samenwerking met onder andere schoolbesturen en 
onderwijsorganisaties.. Je zorgt elke dag voor een feestje zowel voor personeel, kinderen als 
ouders. Je toont betrokkenheid en je draagt een positieve open aanspreekcultuur uit. Je bent 
aanspreekpunt voor ouder/verzorgers van de kinderen die jij en je teams dagelijks opvangen. Je 
zorgt voor een goede uitstraling van de locaties en volgt de nieuwe ontwikkelingen en vereiste 
aanpassingen op de voet. 

Hoe pak je dit aan?
• Je zorgt voor een optimale personeelsbezetting in kwaliteit en kwantiteit op basis van de 

kind leidster ratio en kijkt samen met de assistent manager naar de bezetting van personeel 
voor de workshops;

• Je faciliteert, begeleid en coacht het team (4 teamleiders);
• Je committeert je aan het pedagogisch beleid, protocollen en GGD eisen en handelt hiernaar. 
• Je werkt nauw samen met de beleids- en coach medewerker;
• Je bent verantwoordelijk voor aantrekkelijk ogende locaties (schoon, veilig en opgeruimd);
• Je bent verantwoordelijk voor het voorkomen en beheersen van het ziekteverzuim binnen 

het team en handelt in lijn met de wet “verbetering Poortwachter” in samenwerking met de 
afdeling Personeelszaken;

• Je begrijpt en voelt aan wat de ouders voor hun kinderen wensen; Je zorgt voor innovatie en 
voert verbeteringen door, elke dag kan het weer beter;

• Je bent het visitekaartje van de organisatie en de locatie;
• Je kent de markt in de omgeving en analyseert en initieert wat jij nog meer kunt doen om 

jouw locatie nog beter onder de aandacht te brengen van ouders/verzorgers, scholen en 
samenwerkingspartners.
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Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een manager met meerdere jaren ervaring in een operationele management 
rol. Dit mag ook in een andere branche zijn dan de kinderopvang maar affiniteit en passie voor 
kinderen is een must. Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding. 

Verder heb jij:
• Een commerciële instelling
• Financieel inzicht
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Een ondernemende en klachtgerichte instelling
• Coaching vaardigheden
• Probleemoplossende vaardigheden

En ben je:
• Een volwaardige gesprekspartner voor het management
• Sterk in plannen en organiseren
• In staat een lokaal netwerk op te bouwen en te onderhouden met scholen, welzijnsinstellingen, 

bedrijven en GGD
• Innovatief, middels het voorstellen en uitvoeren van nieuwe ideeën en acties

Jouw werkplek
Als manager ben je werkzaam binnen een enthousiast en betrokken team. Daarbij leg jij 
verantwoording af aan de directeur. Je kunt daarnaast rekenen op de ondersteuning van een 
pedagogisch beleids-/coach medewerker, een financieel medewerker, assistent leidinggevenden 
en personeelszaken.

Wat bieden wij?
De functie kent een inschaling op niveau 9 binnen de CAO kinderopvang. Dat betekent op 
basis van een fulltime dienstverband (= 36 uur) een salaris van minimaal € 2.793,- en maximaal 
€ 3.771,- bruto per maand, afhankelijk van je kennis en ervaring. Verder bieden wij je geweldige 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo bieden we je elke dinsdagavond gratis sporten en in de 
middagpauze een duik in ons eigen zwembad!
In een geweldige sfeer hebben we vaak leuke personeelsuitjes.

We ontvangen graag je motivatie en CV via personeel@kidslodge.nl.
Voor meer informatie over Kids Lodge kun je terecht op onze website www.kidslodge.nl.
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