
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skidkinderopvang, dé 

kinderopvangorganisatie in 

Noord-Drenthe.  

 

 

Kwaliteit, deskundigheid en 

continuïteit zijn onze sleu-

telwoorden.  

 

 

Dat vind je terug in ons 

pedagogisch beleid, maar 

vooral in onze werkwijze.  

 

 

Onze opvanglocaties vind 

je in Assen, Annen, Gassel-

ternijveen, Gieten, Zuidla-

ren, Tynaarlo , Vries, Eel-

de, Paterswolde en  

Eelderwolde. 

 

 

 

  

In– en externe vacature  
 

 Stafmedewerker Kwaliteit (tijdelijk) 

 voor gemiddeld 24 uur per week 

 
 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn skidkinderopvang, een enthousiaste, ambitieuze en professionele kinderopvang-
organisatie in de kop van Drenthe en bieden peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschool-
se opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang.   
 
Wij bieden kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen en dragen zo bij aan een mooie  
toekomst voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.  
Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart 
en handen en zijn zich bewust van de talenten van kinderen. Zij bieden kinderen ruimte, tijd 
en aandacht om uit te groeien tot de persoon die ze zijn. Dit doen ze in een huiselijke,  
warme en persoonlijke omgeving waarbij het kind voorop staat.  
We streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening voor ouders om hen zo goed 
mogelijk te ontzorgen. Wij staan midden in de gemeenschap waarin onderwijs en opvang, 
spelen en leren hand in hand gaan. 
 
Over de functie  
Ter ondersteuning van onze beleidsmedewerker kwaliteit zijn wij op zoek naar een        

schrijftalent voor het actualiseren en harmoniseren van diverse beleidsstukken, protocollen 

en werkinstructies. Dit naar aanleiding van de fusie van skidkinderopvang en Trias            

kinderopvang (1-1-2018) en in het kader van IKK en HKZ. Als stafmedewerker kwaliteit werk 

je grotendeels zelfstandig en ‘achter de schermen’ onder  begeleiding van en in overleg met 

de beleidsmedewerker kwaliteit.  

Profiel 

 Uitstekende beheersing van de Nederlands taal, redactionele vaardigheden en    

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;  

 Je hebt een vlotte schrijfstijl en bent in staat beleid, instructies en protocollen op een 

prettig leesbare manier vorm te geven, aansluitend bij de doelgroep die er mee werkt; 

 Je hebt kennis van HKZ, de wet Kinderopvang (IKK) en overige relevante wet– en 

regelgeving;  

 Je ziet het als een uitdaging om in korte tijd een aantal producten op te leveren.  

 

Onze voorkeur gaat uit naar een dienstverband voor een periode van 6 maanden, met in-

gang van zo spoedig mogelijk.  Inzet op detacheringsbasis of op basis van opdracht is      

bespreekbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Kinderopvang, inschaling in 

schaal 8 (max. 3.244,- bij een fulltime dienstverband). Het salaris is afhankelijk van relevante 

werkervaringsjaren.  

Voldoe jij aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie?  

Een schriftelijke sollicitatie met CV kun je t/m woensdag 23 mei a.s. mailen naar               

vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v.  MWK. Gesprekken vinden plaats op woensdag         

30 mei a.s. 

Voor nadere informatie over de functie kun je informatie inwinnen bij Abby Wolters 

(beleidsmedewerker kwaliteit): 06-20714303. Voor vragen over de procedure kun je contact 

opnemen met Dinie Hagenauw (P&O): 06-27422083.  

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   

 


