Vacature
Stafmedewerker Beleid en kwaliteit
12-16 uur per week
Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) is een professionele kinderopvangorganisatie die
dagopvang aanbiedt in de gemeente Vijfheerenlanden en Asperen. Tevens bieden we in deze en
omliggende gemeenten gastouderopvang aan.
Bij SKCN kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving onder begeleiding van
gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers.
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom op één van onze kinderdagverblijven,
peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang of bij één van onze gastouders.
Bij SKCN werken bijna 100 medewerkers op 21 locaties. Om deze medewerkers te ondersteunen zoeken
wij voor het servicebureau in Leerdam een stafmedewerker Beleid en kwaliteit.
Wat zijn de kenmerken van deze functie?
Als stafmedewerker Beleid en kwaliteit richt je je op het ontwikkelen en implementeren van beleid op
diverse aandachtsgebieden, zoals personeelszaken, opleidingen, kwaliteitsborging en communicatie. Ook
het ondersteunen van de pedagoog en de clustermanagers in het implementeren van pedagogisch beleid
behoort tot je taken.
De functie kenmerkt zich door het vertalen van beleidsvoornemens naar de concrete werkpraktijk.
Hiervoor volg je ontwikkelingen in de branche en adviseer je over beleid of (nieuwe) activiteiten. Je
evalueert activiteiten, signaleert knelpunten en neemt initiatief tot verbeteringen of aanpassingen. Ook
zorg je ervoor dat betrokkenen op tijd zijn voorzien van de benodigde informatie over de
(beleids)ontwikkelingen binnen SKCN.
Wat vragen wij van jou?
 Zeer goede schriftelijke- en communicatieve vaardigheden.
 Analytisch vermogen
 Ontwikkelingsgericht
 HBO/Academisch werk – en denkniveau
 Een HR of pedagogische opleiding is een pré.
Wat bieden wij jou?
We bieden je een contract van 12 tot 16 uur per week en flexibele werktijden. De CAO Kinderopvang is
van toepassing, met een inschaling in schaal 9 (€ 2793 - € 3.771 op basis van 36 uur).
De functie kent een veelzijdig takenpakket met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Je werkt in
een collegiaal team waarbij professionaliteit, klantgerichtheid én passie voor kinderopvang hoog in het
vaandel staan.
Heb je vragen of wil je solliciteren?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Yvonne Schubad, directeurbestuurder SKCN. Zij is bereikbaar via 0345 – 639 555 op maandag t/m donderdag.
Heb je belangstelling en denk je dat deze functie bij jou past? Stuur dan graag vóór 18 maart 2019 een
korte motivatiebrief en je CV naar vacatures@skcn.nl.
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 20 maart en donderdag 21 maart a.s.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten de voorkeur.

