
 
 

Vacature Adjunct Teammanager 
  

BEN JIJ DAT BLOEIENDE TALENT DAT OP ZOEK IS NAAR EEN UITDAGING, GRAAG 

VERDER WIL ONTWIKKELEN, OOG HEEFT VOOR DE MEDEWERKERS EN DE 

ORGANISATIE ONTWIKKELINGEN EN EEN AANTAL LOCATIES WIL AANSTUREN? DAN 

KOM IK GRAAG IN CONTACT MET JOU!  

 

Wij zoeken een Adjunct teammanager (32 upw) voor het cluster van Sandra Diaz met 

onderstaande locaties: 

• Sliedrechtstraat 

• Slinge 

• Strevelsweg 

• Spartaan Sport BSO 

 

Kiddoozz Kinderopvang is een dynamische organisatie met veel ruimte om zelfstandig te 

werken en eigen initiatief te tonen. We bieden kinderopvang in Rotterdam, Hoogvliet, 

Vlaardingen en Dordrecht aan kinderen van 0-12 jaar. We investeren in professionele 

begeleiding, bieden ruime openingstijden en zorgen voor een gezonde en lekkere 

maaltijd.  

We zijn een organisatie die de ontwikkeling van kinderen serieus neemt, en die ook veel 

tijd en aandacht besteedt aan jouw ontwikkeling. 

 

De functie: 

De adjunct valt hiërarchisch onder de teammanager van het primair proces, is mede 

verantwoordelijk voor de dienstverlening van het kindercentrum. Het betreft een 

combinatie functie met een deel groepsuren. De adjunct is samen met de teammanger 

verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde doelstellingen voor het primair 

proces en de continuïteit en ontwikkeling daarvan. De adjunct stuurt operationeel de 

pedagogisch medewerkers aan met een vrij homogeen takenpakket. 

 

Wij zoeken iemand die:  

 een afgeronde HBO opleiding of relevante MBO 4+ opleiding heeft (HBO werk- en 

denkniveau); 

 positief ingesteld is en die negativiteit weet om te buigen naar naar een positieve 

insteek;  

 oplossingsgericht is; 

 communicatief vaardig is; 

 Sterk in plannen is, en ervaring heeft met roosteren 

 prioriteiten kan stellen; 

 zowel zelfstandig als in teamverband kan werken; 

 die kansen ziet en benut en meedenkt over de ontwikkeling van de locatie; 

 ruime werkervaring heeft in de kinderopvang; 

 op de hoogte is van de wet- en regelgeving in de kinderopvang; 

 pedagogische kennis heeft, specifiek gericht op de ontwikkeling van het kind; 



 
 flexibel inzetbaar is; je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

 voldoet aan de Nederlandse taalnorm/taaltoets (minimaal 3F); 

 over een VE certificaat beschikt (harde eis). 

  

Solliciteren: 

Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in het profiel, dan nodigen we je uit om 

voor 13 november 2021 jouw sollicitatiebrief, met motivatie waarom jij klaar bent voor 

deze leuke uitdaging, te sturen naar: HR@kiddoozz.nl. 

 

Voor meer informatie over de vacature zelf kun je contact opnemen met Sandra Diaz 

(teammanager), telefoonnummer 06-44535671. 

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Het maken van een assessment 

(duplicatie-, IQ en een persoonlijkheidstest) maakt onderdeel uit van de 

selectieprocedure. 
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