Lijkt het je geweldig om bij te dragen aan het ontplooien van talent? Bijt je je graag vast in
een beleidsstuk, sta je bekend om leidinggevende kwaliteiten en houd je graag het overzicht?
Wil je zowel bijdragen aan de groei van kinderen van 8 tot 12 jaar als de ontwikkeling van
medewerkers in je team? Dan is deze functie vast een mooie uitdaging voor jou. Wij zoeken
per 1 januari 2021 een:

Teamleider
Met een focus op de doelgroep 8 tot 12 jaar
Voor kindcentrum de Bakelaar in Bakel
Werktijdfactor: 0.6 tot 0.8 Fte
Een veilige plek
Als teamleider creëer je een plek waar kinderen en medewerkers zich veilig voelen en
zichzelf kunnen zijn. Onder leiding van de clusterdirecteur richt jij je op de doelgroep 8 tot
en met 12 jaar. Samen met je collega teamleider (0 tot 7 jaar) ontwikkel je beleid voor het
kindcentrum, bewaakt en evalueert dit. Als teamleider geef je advies en stel je jaarplannen
op. Ook ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je zorgt ervoor dat een team van
15 tot 25 medewerkers (bestaande uit leerkrachten en pedagogisch medewerkers) het beste
uit zichzelf halen.
Stichting GOO – Ruimte voor talent
Bij Stichting GOO geloven we dat een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs de
toekomst heeft. Daarom hebben we een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar
ontwikkeld. Wij geven kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en om zich te ontwikkelen.
Ben jij klaar voor deze nieuwe uitdaging?
Als jij altijd de nieuwste ideeën en plannen bedenkt? Overal kansen ziet? En een passie het
voor opvang en onderwijs? Sta je bekend om je leidinggevende kwaliteiten? Dan ben jij
diegene die we zoeken. We zoeken een teamleider die bij voorkeur de volgende kwalificaties
en kwaliteiten op zak heeft:
•
•
•
•
•
•

Hbo werk- en denkniveau.
Een brede kennis van pedagogische en didactische vaardigheden en technieken.
Een onderzoekende houding heeft en gericht is op de ontwikkeling van zichzelf, het
team en de kinderen .
Coachende kwaliteiten.
Communicatief vaardig.
Klantgericht richting (toekomstige) ouders.

•
•

Heeft inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang wat
verder gaat dan alleen de eigen locatie.
Werkervaring in de kinderopvang is een pré.

Je komt terecht bij een gedreven team. Binnen stichting GOO proberen wij samen te zorgen
voor een optimale omgeving voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar. Dit doen wij door
onderwijs en opvang optimaal te combineren. Daar lever jij bij ons een bijdrage aan. Naast
dat je anderen helpt zich te ontwikkelen, krijg je bij ons zelf ook volop de ruimte om je
verder te ontwikkelen. Natuurlijk bieden we je een goed salaris en mooie secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Wil je solliciteren?
Stuur dan nu je motivatiebrief en cv naar: marjo.vanhorne@stichtinggoo.nl. Je kunt je
reactie tot uiterlijk 25 oktober sturen. Vergeet niet ‘Teamleider Bakelaar’ hierbij te
vermelden.
Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Mireille Janssen,
directeur bereikbaar via telefoon: 0647547066 of e-mail mireille.janssen@stichtinggoo.nl
De gesprekken vinden plaats op maandag 2 november vanaf 15.00 uur.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne
kandidaten voor.

