
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Directie Assistent 32 uur  

Wie zijn wij 
Wij zijn skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden 
kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang in de gemeenten Aa 
& Hunze, Assen en Tynaarlo.   
Wij geven kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen en dragen zo bij aan een mooie toekomst voor de kinderen die aan onze 
zorg zijn toevertrouwd. We streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening voor ouders om hen zo goed mogelijk te 
ontzorgen. Wij staan midden in de gemeenschap waar onderwijs en opvang, spelen en leren, hand in hand gaan. De samenwerking 
met het onderwijs vindt onder meer plaats in  IKC’s waar intensief samengewerkt wordt.  
Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich bewust van de 
talenten van kinderen. Ze geven kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die ze zijn, in locaties die 
gekenmerkt worden door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind centraal staat. 
 
Over de functie  
Als Directie Assistent ondersteun en ontzorg je de directeur van skidkinderopvang. 
Gekenmerkt door een integere en professionele houding werk je nauw samen met de directeur, en ben je in staat om op diverse 
terreinen (juridisch/bedrijfskundig/communicatie) te ondersteunen.  
Je bent de spin in het web. Met enthousiasme en gemak structureer en stroomlijn jij informatie zodat de directeur zich kan 
focussen op de dagelijkse uitdagingen, zonder zorg voor randzaken. Jij bent degene die vertrouwen uitstraalt en aan één woord 
genoeg heeft. Je bewaakt, regelt, organiseert en neemt werkzaamheden uit handen. Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende 
werkzaamheden en zorgt voor rust en overzicht. 
 
De ideale kandidaat voert zelfstandig correspondentie en stelt andere documenten op aan de hand van summiere aanwijzingen. Je 
notuleert bijeenkomsten, maakt verslagen en/of samenvattingen en neemt die acties die nodig zijn om de voortgang van de 
gemaakte afspraken te bewerkstelligen. 
Je beoordeelt inkomende post/ stukken op het belang van overleg of besluitvorming en handelt deze waar mogelijk af. Je 
organiseert en voert het secretariaat van bestuurs-/ directievergaderingen, alsmede secretariaten van commissies, overleg- en 
werkgroepen. Je beheert en bewaakt de agenda ten behoeve van de directie en stelt daarbij de juiste prioriteiten. Je bewaakt 
termijnen en zorgt voor tijdige en correcte opvolging. Je biedt administratieve en procedurele ondersteuning bij de uitvoering van 
besluiten.  
Je fungeert als eerste aanspreekpunt van de directeur ten behoeve van in en externe relaties, en je ontvangt bezoekers. 
 
Wij verwachten: 

 HBO opleiding, bijvoorbeeld MHBO Schoevers of MER; 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als directiesecretaresse  of management assistente; 

 Excellente kennis van de Nederlandse taal zowel in woord als in geschrift; 

 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;  



 

 Goede kennis MS-Officepakket; 

 Iemand die stevig in zijn schoenen staat, procesmatig sterk is en de zaken begrijpt die spelen op directie/bestuursniveau; 

 Een representatief voorkomen en een houding die gekenmerkt wordt door flair en professionaliteit;  

 Een zelfstandige, resultaatgerichte en accurate werkhouding;  

 Een analytisch vermogen en een dienstverlenende attitude;  

 Een proactieve en flexibele instelling (geen 9 tot 5 mentaliteit). 

Wij bieden: 

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

 Een plezierige werkomgeving die gekenmerkt wordt door betrokkenheid en dynamiek.  

 Een passend salaris conform cao Kinderopvang. De hoogte van het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en zal 

vallen tussen 2.265 - 3.318 euro bruto per maand bij een volledig dienstverband.  

 De aanstelling is per 1 september voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 
 

Solliciteren 

Een schriftelijke sollicitatie met CV kun je mailen naar vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v.DA20180109 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Sandra de Boer (directeur): 06 - 4660 5938. Voor vragen over 

de procedure kun je bellen met Dinie Hagenauw (P&O): 06 - 2742 2083. 

De gesprekken voor de vacature zijn gepland op 26 en 27 juli 2018.  

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

www.skidkinderopvang.nl 

 


