
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stichting Kinderopvang De Linge zoekt een 
enthousiaste en veelzijdige 

medewerker servicebureau 

Kom jij ons team versterken? 
Ben jij administratief goed onderlegd, werk je nauwkeurig en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Word je 

blij van een beetje hectiek en heb je kennis van de kinderopvang? Dan ben jij misschien wel degene die wij zoeken! 

Over Kinderopvang De Linge 

Wij zijn een ondernemende en sterk groeiende organisatie voor kinderopvang, gevestigd in de gemeente Lingewaard. 

Kinderopvang De Linge biedt op acht locaties flexibele opvang tussen 7.00 en 19.00 uur, die aansluit bij de behoeften 

van ouders met kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Medewerkers van het servicekantoor zijn een belangrijk 

aanspreekpunt voor ouders en zij vertegenwoordigen de kinderopvang. In samenspraak met de directeur 

kinderopvang geven zij richting aan de ontwikkeling van de organisatie en ondersteunen zij de collega’s op de 

werkvloer. 

 



 

 Wat bieden we jou?  

● Leuk, uitdagend en afwisselend werk op het gebied van kindplanning, personeelszaken en 

public relations; 

● Opleidingen, trainingen en coaching; 

● Een tijdelijke aanstelling van 16 - 24 uur in overleg; 

● De mogelijkheid jouw uren flexibel in te delen in overleg met collega’s; 

● Een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid; 

● Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Kinderopvang. 

 

Wat vragen we van jou? 

● Je bent klantgericht en hecht grote waarde aan het contact met klanten; 

● Je ondersteunt de teams op locatie; 

● Je bent flexibel en denkt in kansen en oplossingen; 

● Je hebt aantoonbare ervaring op HBO werk- en denkniveau;   

● Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden; 

● Je hebt affiniteit met PR; 

● Je bent gedreven en kunt functioneren in een team waarbij je in staat bent zelfstandig 

beslissingen te nemen;  

● Je hebt kennis van planningssoftware, bij voorkeur Flexkids.  

 

Herken je je in dit profiel? Stuur dan snel je sollicitatiebrief en cv naar: kinderopvang@delinge.nl, ter 

attentie van mevrouw J. Rasing. Voor meer informatie kun je contact opnemen met medewerkers van 

het servicekantoor. Zij zijn bereikbaar via: kinderopvang@delinge.nl of 026-3179933. 

 

De Linge biedt een goed en aangenaam 

werkklimaat met veel uitdagingen, waarbij 

kwaliteit en ruimte voor eigen inbreng voorop 

staan. Voor medewerkers een uitdagende 

werkplek met aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling en ambitie, in een landelijk gebied op 

een steenworp afstand van universiteitsstad 

Nijmegen en cultuur- en modestad Arnhem. 


