
 
 

      VACATURE 

 

Ervaren medewerker P&O 
 

 
Gemiddeld 28 uur per week 

 
 
Skidkinderopvang, een enthousiaste, ambitieuze en professionele kinderopvang -
organisatie in de kop van Drenthe. Wij bieden peuteropvang, kinderdagopvang,  
buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang aan kinderen in de 
leeftijd van 0 – 13 jaar.   
Wij geven 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. 
 
Om de dagelijkse opvang van de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn de  
stafdiensten – waaronder P&O – ondergebracht in een bedrijfsbureau. Het doel van het 
bedrijfsbureau is de 250 medewerkers, die verdeeld over 27 locaties werkzaam zijn, zo 
goed en zo efficiënt mogelijk in staat te stellen alle kinderen de zorg en aandacht te  
bieden die zij verdienen.  
 
Ter versterking van het P&O team zijn wij op korte termijn op zoek naar een enthousiaste, 
betrokken en servicegerichte medewerker P&O. De juiste kandidaat heeft een hands on 
mentaliteit gecombineerd met  een hart voor de kinderopvang, die vanuit deze functie 
graag een steentje wil bijdragen aan onze doelstellingen. De medewerker P&O  
ondersteunt de P&O adviseur.  
 

Werkzaamheden  

Adviserend/ondersteunend  

 Eerste aanspreekpunt voor P&O vragen; 

 Voeren van aanstellingsgesprekken met nieuwe medewerkers; 

 Leidinggevenden ondersteunen/faciliteren, onder andere in hun rol als  

 casemanager mbt de Wet Verbetering Poortwachter; 

 Opstellen van vacatures en begeleiden van selectieprocedures; 

 Planning van scholing en trainingen. 

 

Administratief 

 Verwerken en aanleveren van declaraties en mutaties t.b.v.  
 de salarisadministratie;  

 Controleren van de salarisstroken en journaalposten; 

 Invoeren nieuwe medewerkers in de systemen; 

 Verstrekken dan wel beëindigen van toegang tot portals; 

 Opstellen en tijdig verlengen of opzeggen van arbeidsovereenkomsten; 

 Aanleveren van managementrapportages (verzuim; verloop, urenrealisatie); 

 Up-to-date houden van de (digitale) personeelsdossiers, inclusief gegevens van 

stagiaires; 

 Verzorgen van diverse correspondentie; 

 Overige administratieve werkzaamheden (zoals aanvragen VOG’s, invullen werk-

geversverklaringen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 
 

        
Profiel  

 Je bent een echte doener, een duizendpoot die alles tot in de puntjes verzorgt  

 en je hebt er plezier in om in korte tijd veel – grotendeels administratief – werk  

 te verzetten; 

 Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en de cao Kinderopvang; 

 Je bent een plezierige gesprekspartner voor zowel management als  

 medewerkers en –wanneer nodig– goed in staat te adviseren;  

 Je bent integer, bent dienstverlenend ingesteld en past je gemakkelijk aan  

 verschillende situaties en gesprekspartners aan;  

 Je werkt nauwkeurig en gestructureerd; 

 Je bent slagvaardig en pro-actief in het verbeteren van werkprocessen waarbij je  

 het belang van rapportage- en signaleringsmogelijkheden onderkent en  

 gedreven bent die informatie te genereren die van belang is voor de  

 bedrijfsvoering;  

 Je kan goed werken met deadlines en piekdrukte (met name ten tijde van de  

 salarisverwerking); 

 Je bent in staat een actieve en inventieve bijdrage te leveren aan de werving van  

 gekwalificeerde (pedagogisch) medewerkers.  

 

Wat wij vragen 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Gerichte opleiding op het terrein van P&O, bij voorkeur Bachelor dan wel  

 aantoonbare kennis en adviesvaardigheden op HBO niveau; 

 Kennis van Numbers en KidsVision of Planrad is een pré.  
 

 

Wat wij bieden  

Een afwisselde baan in een organisatie die volop in beweging is. 

De cao Kinderopvang is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 8:  

minimaal € 2.395 en maximaal € 3.244 bruto per maand bij een volledig  

dienstverband.  

De aanstelling is voor de duur van een jaar met de intentie tot verlenging. 

 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor  informatie over deze vacature kun je op dinsdag, donderdag of vrijdag bellen 

naar de afdeling P&O tel. 0592 390204.  

 

Je brief en CV kun je tot en met 8 april a.s. sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl 

o.v.v. vacature P&O/280318. 
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