
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Medewerker Technische Dienst  
Gemiddeld 32 uur per week 

 

 

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 streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening. 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 geven 
kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die zij zijn, in locaties die gekenmerkt worden 
door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.  

Om de dagelijkse opvang van de kinderen zo goed mogelijk te faciliteren, zijn de ondersteunende diensten, 
waaronder de afdeling P&O, ondergebracht in een centraal bureau. Het doel van het centraal bureau is om de 
medewerkers zo goed en zo efficiënt mogelijk in staat te stellen om alle kinderen de zorg en aandacht te bieden 
die zij verdienen.  

Door de fusie tussen skidkinderopvang en trias kinderopvang op 1 januari 2018 heeft de organisatie een 
aanzienlijke groei doorgemaakt. Hierdoor hebben wij momenteel 28 locaties, waaraan onderhoud van panden, 
terrein, inrichting en speeltoestellen gepleegd dient te worden. Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek 
naar een tweede medewerker technische dienst voor gemiddeld 32 uur per week. 

 

 

Over de functie 

Jij verricht onderhoud en herstel/reparatiewerkzaamheden aan onder andere gebouwen, inventaris en 
speelattributen. De locaties van skid zijn verdeeld in twee regio’s. Jij beheert samen met een collega ieder jouw 
eigen regio. Waar mogelijk overleg en spar jij met jouw collega medewerker technische dienst om de 
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Je signaleert achterstanden die dreigen te ontstaan en meldt dit 
aan jouw leidinggevende. De medewerker technische dienst valt hiërarchisch onder de directeur. 

 
 
 
 



 

Werkzaamheden  
 Uitvoeren van algemene, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan onder andere gebouwen, 

inventaris en speeltoestellen; 
 Storingen verhelpen aan technische installaties, volgens een vastgesteld schema of op basis van eigen 

waarneming of melding van gebruikers; 
 Zelfstandig overleg voeren over de werkzaamheden met de clustermanager van de desbetreffende locatie; 
 Eventuele werkzaamheden uitbesteden aan bijvoorbeeld installateurs, hoveniers en aannemers; 
 Beheren en onderhouden van gereedschappen; 
 Inkopen van materialen en onderdelen ten behoeve van de werkzaamheden, conform de daartoe geldende 

afspraken; 
 Direct handelen op acuut gevaarlijke situaties; 
 Logboeklijst van de werkzaamheden bijhouden en wekelijks mailen naar het directiesecretariaat. 

 

Profiel 
 Je hebt ervaring in een soortgelijke functie opgedaan. Bij voorkeur in het onderhoud bij een zorginstelling, 

woningcoöperatie of bij een aannemer.  
 Jij kunt zelfstandig storingen verhelpen aan technische installaties volgens een vastgesteld schema of op 

basis van eigen waarneming of melding van gebruikers; 
 Jij kunt inschatten wanneer jij eventuele werkzaamheden moet uitbesteden aan bijvoorbeeld installateurs, 

hoveniers en aannemers; 
 Jij kunt binnen de vastgestelde werkzaamheden en de binnenkomende extra werkzaamheden goed 

prioriteiten stellen; 
 Jij kunt goed communiceren op verschillende niveaus; 
 Jij kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

 
 
Wat wij vragen 

 MBO diploma, in een functie relevante richting; 
 Enkele jaren relevante werkervaring; 
 Kennis van richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne; 
 Een fysiek goede conditie, in verband met til- en sjouwwerkzaamheden 
 Goede sociale en communicatieve vaardigheden 
 Een servicegerichte en flexibele werkhouding. 

 

 
Wat wij bieden 

 Een afwisselende baan in een organisatie die volop in beweging is; 
 De cao Kinderopvang is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 4  

minimaal € 1889,00 en maximaal € 2397,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband; 
 De aanstelling is in eerste instantie voor gemiddeld 32 uur per week en voor de duur van 6 maanden, met 

intentie tot verlenging. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra de Boer, directeur 06-46605938. Nadere 

informatie over de sollicitatieprocedure kun je inwinnen bij de afdeling P&O, op telefoonnummer 0592 390204.  

Jouw brief en CV kun je tot uiterlijk 3 februari a.s. sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature 

TD/0119. 
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