Beheerder Kindcentrum De Droomgaard
28 uur per week, per 1 november 2022
Voor ons prachtige Kindcentrum De Droomgaard zijn wij,
Stichting Allure, Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
(SKOWF) en Kinderopvang Berend Botje, op zoek naar een
beheerder voor 28 uur per week.
Lijkt het jou een uitdaging om het beheer van dit mooie, nieuwe
gebouw te verzorgen? Ben je handig, zorgvuldig, gastvrij en haal
je er plezier uit om te zorgen dat dit nieuwe gebouw optimaal
gebruikt kan worden en netjes onderhouden wordt? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen als beheerder?
Voor het Kindcentrum zoeken wij een gastvrije, handige en flexibele beheerder met technisch inzicht die
goed kan communiceren met onder andere de verschillende gebruikers van het pand. Het is een
gezamenlijke functie vanuit Stichting Allure, SKOWF en Kinderopvang Berend Botje. Als beheerder van
het kindcentrum ben je het aanspreekpunt van en werk je samen met schoonmakers, hoveniers,
collega’s van de technische dienst van Berend Botje, de drie scholen en gemeente. Ook ben je het
aanspreekpunt en coördinator op het gebied van de beveiliging van het gebouw. Verder werk je veel
samen met vrijwilligers. Je bent ondernemend en wanneer je ziet dat er onderhoud of schoonmaak
nodig is aan het pand of terrein, onderneem je actie.
Wat worden jouw taken?
● Je controleert of de schoonmaakwerkzaamheden in overeenstemming met de gemaakte
afspraken worden uitgevoerd.
● Je hebt contact met de hovenier over het onderhoud van de buitenruimte en voert zelf het
kleine onderhoud van de buitenruimte uit.
● Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de beveiliging van het gebouw.
● Je treedt op bij mankementen in en om het gebouw.
● Je werkt samen met twee collega conciërges.
● Je voert kleine reparaties en andere onderhoudswerkzaamheden uit.
● Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en neemt pakketten in ontvangst.
● Kleine werkzaamheden als: zorgen dat deuren op de goede tijd open of dicht zijn, zorgen dat het
plein en gebouw er netjes uitzien, koffie/thee verzorgen op bepaalde tijden etc.
De ideale kandidaat
● Is flexibel.
● Kan planmatig en zelfstandig werken.
● Is technisch onderlegd en kan kleine reparaties zelfstandig uitvoeren.
● Is iemand die veilig werkt in een kinderrijke omgeving.
● Heeft affiniteit met kinderen.

Wij bieden
● Een hele leuke zelfstandige baan met veel vrijheid.
● Een prachtige werkomgeving in een modern en nieuw gebouw.
● Een afwisselende baan, geen dag is hetzelfde. Het Kindcentrum is nog volop in ontwikkeling en jij
ontwikkelt hierin mee.
● Extra’s zoals teamuitjes, een mooie eindejaarsuitkering en nog veel meer!
● Een salaris in schaal 5 conform de CAO Kinderopvang (€ 2.071 tot € 2.761 bij een 36-urige
werkweek);
● Je start met een jaarcontract en zijn we allebei enthousiast, dan gaan we graag met je verder.
Heb jij zin in deze job? Dan kijken wij uit naar jouw CV en motivatie. Nog vragen? Bel of app dan vandaag
nog naar José of Laura van ons team Werving en Selectie, bereikbaar via 06-50057939 (José), 0650057953 (Laura) of 088-2337020 (afdeling PZ).

Over De Droomgaard
Stap je Kindercentrum De Droomgaard binnen, dan
begrijp je direct waarom deze naam is gekozen. Wat
een droomlocatie! Sinds de zomer van 2021 hebben
wij onze intrek in het gloednieuwe kindcentrum
genomen samen met basisscholen De Ieveling en De
Sprankeling, waar we met elkaar leren en spelen.
Zowel binnen als buiten is er eindeloos veel te doen
met de kinderen: ga je samen op ontdekking in het
kookatelier, het muzieklokaal, het wetenschaps- &
techniek atelier of lekker bewegen in de grote
gymzaal? Een uitstapje maken naar het dorpsbos en
het winkelcentrum of lekker spelen in de grote natuur-ontdektuin? Het kan allemaal!

https://werkenbijberendbotje.nl/vacatures/beheerder-kindcentrum-de-droomgaard

