
 

BORUS is per direct voor haar vestiging in Hoofddorp op zoek naar een: 
 

Leidinggevende Kinderopvang  30+ uur 

 
BORUS is een dynamische organisatie in de kinderopvang. We streven naar de beste kwaliteit voor kinderen, zodat zij zich 
volwaardig kunnen ontwikkelen. We zijn een open organisatie die initiatief prijst. Omdat we altijd willen optimaliseren 
heerst een actieve, gezonde en frisse sfeer in de organisatie en krijgen mensen de kans om eigen ideeën ten uitvoer te 
brengen. 
 
Wij zijn op zoek naar een vlotte en enthousiaste assistent manager. Samen met vestigingsmanager ben je verantwoordelijk 
voor de dagelijkse leiding op het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang. Je ziet toe op de juiste toepassing van het 
pedagogisch beleid en kunt de medewerkers instrueren en stimuleren in hun handelen. Je bent proactief, weet wat er 
speelt en werkt oplossingsgericht. Je bent een kei in het mondeling en schriftelijk communiceren naar medewerkers, 
ouders en de directie. 
 
Als vestigingsmanager pas je uitstekend bij Borus Kinderopvang want je hebt:  

 HBO pedagogiek of vergelijkbare opleiding. 

 Ervaring als assistent vestigingsmanager of in een soortgelijke functie 

 Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden 

 Pedagogische ervaring en affiniteit met kinderopvang in de leeftijdsgroep 0-4 & 4 - 12 jaar; 

 Flexibiliteit en daadkracht 

 Vve opleiding en ervaring is een grote pré: 

 Plan en organisatievermogen 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Een rijbewijs is een pré. 
 

Wij bieden 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een verlenging en vaste aanstelling; 

 Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van 
de kinderen vanzelfsprekend is;  

 Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang. 

 Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn niet alleen bezig met vandaag maar ook met jouw 
toekomst. Bij Borus Kinderopvang sta je nooit stil en blijf je jezelf ontwikkelen door scholing, onderlinge feedback en 
persoonlijke aandacht. 

 
 
Is dit jouw job? 
Ben je klaar voor een uitdaging bij een professionele  kinderopvangorganisatie? Waar je jezelf kan ontwikkelen?  Stuur je 
sollicitatiebrief met CV en foto naar: pz@borus.nl.  
Heb je nog vragen? Neem contact op met BORUS door te bellen naar 0297 - 522182 of mail naar pz@borus.nl. 
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