SKDH biedt de basis voor persoonlijke en sociale groei en stimuleert de ontwikkeling van elk kind.
Het is onze ambitie om optimale kansen te creëren voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland.
Zij kunnen zo hun talenten en vaardigheden ontwikkelen en deze optimaal benutten zodat zij uitgroeien tot betrokken mensen.
Want, het kind van vandaag is de volwassene in de wereld van morgen.

Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière vol uitdaging?
Dan zijn wij vast op zoek naar jou als:
Teamleider
Voor gemiddeld 24 uur per week
Wat ga je doen?
Als Teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor het resultaat van een aantal locaties van SKDH in
Den Helder. Dit omvat het proces van de prestaties en coaching van de pedagogisch medewerkers, de
klanttevredenheid, de personeelsbezetting, de kindbezetting, de omzet (financieel resultaat), het
pedagogisch klimaat etc. Je vertaalt het strategisch beleid naar het dagelijks werk op de locatie(s). Voor
ouders/verzorgers en samenwerkingspartners ben je het gezicht van de locatie(s). Belangrijke
kernwaarden daarbij zijn betrokken, ontdek en ontwikkel.
Jouw hoofdtaken zijn:
1. Beleid implementeren en bewaken
2. Interne bedrijfsvoering coördineren
3. Leidinggeven
Ben jij het die wij zoeken?
Wij maken graag kennis met jou als je:
• Beschikt over een WO/HBO diploma, pedagogiek heeft de voorkeur.
• Actieve kennis hebt op het gebied van kinderopvang.
• De pedagogische visie van SKDH onderschrijft en dit kunt vertalen naar het dagelijks werk.
• Beschikt over de vaardigheden om collega's en medewerkers te stimuleren, enthousiasmeren
en instrueren.
• In staat bent werkzaamheden te plannen en te organiseren.
• Resultaat-, klantgericht en een goede netwerker bent.
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Een actieve en flexibele werkhouding hebt.
Aanbod
Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende functie met volop ruimte voor innovatie en ontwikkeling.
Daarnaast bieden we je in eerste instantie een contract van een jaar. Het salaris wordt conform CAO
ingeschaald in schaal 9. Een functieprofiel kan opgevraagd worden bij de afdeling HRM.
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Maak dit dan kenbaar door jouw sollicitatie (motivatie en CV)
vóór 30 juli aanstaande te mailen naar sollicitaties@skdh.nl en dan gaan we graag met je in gesprek
begin augustus.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten
voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

