
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kinderopvang De Linge zoekt 

meewerkend coördinatoren 

Ben jij op zoek naar meer uitdaging? Zit organiseren en 

coördineren je in het bloed?  
 

Kinderopvang De Linge is op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers met daadkracht, die het een 

uitdaging vinden om samen met collega’s te streven naar de beste kinderopvang. Ben je communicatief en 

sociaal vaardig, beschik je over een sterk plan- en organisatievermogen? Dan ben jij degene naar wie we op 

zoek zijn en nodigen wij je van harte uit bij ons te solliciteren. 

 

Over Kinderopvang De Linge 

Kinderopvang De Linge is 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.  

 



 
 

Wij gaan binnen elk IKC (Integraal Kindcentrum) een meewerkend coördinator aanstellen. Wij zoeken 

daarvoor ambitieuze en enthousiaste kandidaten, met talent voor organiseren en coördineren. Als 

meewerkend coördinator heb je naast het werken op de groep een aantal vrijgestelde uren voor je 

coördinerende taken binnen het IKC. 

In principe stellen we een meewerkend coördinator aan per locatie, maar een combinatie van kleine 

locaties is ook mogelijk. De precieze invulling van het takenpakket gebeurt in onderling overleg en is 

mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase van elk team en elke locatie. Ook een combinatie van de 

functies coördinator en pedagogisch coach behoort tot de mogelijkheden. De contractomvang is in 

overleg nader te bepalen. 

Inhoud van de functie 

De meewerkend coördinator is aanspreekpunt voor medewerkers en ouders  en neemt de 

coördinerende rol op zich voor het kinderopvangdeel binnen een IKC of voor de hele 

kinderopvanglocatie. De meewerkend coördinator ontvangt leiding van en rapporteert aan de directeur 

van Kinderopvang De Linge en werkt nauw samen met de directeur van het IKC, de beleidsmedewerker, 

de pedagogisch coach, de kwaliteitsmedewerker veiligheid en gezondheid en de collega’s van het 

servicebureau. 

Het takenpakket van de meewerkend coördinator ziet er als volgt uit 

● Je stelt in overleg met het team de jaarplanning op. 

● Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers, management, ouders / verzorgers en 

partners. 

● Je bent verantwoordelijk voor het personele rooster, coördineert en bewaakt zaken die met 

plaatsing van kinderen te maken hebben (bijvoorbeeld ruilaanvragen). Dit doe je in samenwerking 

met collega’s van het servicebureau. 

● Je coördineert de dagelijkse werkzaamheden binnen de locatie/het IKC (werkoverleggen 

voorbereiden en uitvoeren, inspecties, registraties in het kader van het kwaliteitsbeleid etc.) 

● Je zorgt samen met de collega’s van het servicebureau voor de juiste kwantitatieve bezetting van 

kinderen en medewerkers. 

● Je zorgt samen met de collega-coördinatoren voor vervanging bij ziekte of verlof van medewerkers. 

● Je zit in voorkomende gevallen team overleggen, werkgroepen en andere bijeenkomsten voor of 

levert een bijdrage aan de organisatie en agenda van deze overleggen/werkgroepen. 

● Je bent betrokken bij de samenwerking met de oudercommissie van de locatie. 

● Je draagt zorg voor tijdige, volledige en correcte informatie-uitwisseling tussen management, 

medewerkers, ouders/verzorgers en partners. 

● Je coördineert en bewaakt budgetten (uitvoering). 

● Je coördineert  en bewaakt de uitvoering van veiligheidsbeleid zoals BHV, EHBO en 

ontruimingsoefeningen. 

● Je zorgt in overleg met de directeur kinderopvang en/of de IKC-directeur in voorkomende gevallen 

voor de afhandeling van klachten conform de klachtenprocedure. 

 



 
 

Gevraagde opleiding 

● Minimaal mbo-4 werk- en denkniveau en de bereidheid om je naar hbo-niveau te ontwikkelen. 

Opleiding en/of werk- en denkniveau HBO is een pré. 

● Kennis van de organisatorische en algemeen-pedagogische beleidskaders. 

● Je voldoet aan de taaleis 3F. 

● Je bent in bezit van rijbewijs en auto. 

Wij bieden 

● Salariëring volgens cao Kinderopvang, schaal 7. 

● Een boeiende en inspirerende baan met doorgroeimogelijkheden. 

● Een team van coördinatoren om van en met elkaar te leren. 

● Een tijdelijk dienstverband van een jaar. 

● Een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid na een jaar. 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gelijkwaardige 

geschiktheid de voorkeur hebben. Zowel in- als externe kandidaten kunnen hun motivatiebrief en cv tot 

23 maart sturen naar kinderopvang@delinge.nl, ter attentie van Joke Rasing, directeur Stichting 

Kinderopvang De Linge. 
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