
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Manager Bedrijfsvoering 
36 uur 

Stichting skidkinderopvang is een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij 
bieden kinderdagopvang, peuter- en kleuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse 
opvang in de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo.  
Deze verschillende vormen van kinderopvang verzorgen wij op 32 locaties. Wij doen dit altijd in nauwe 
samenwerking met het onderwijs. Onze locaties worden aangestuurd door zeven clustermanagers onder leiding 
van de manager Kinderopvang, gefaciliteerd door het centraal bureau in Vries.  

Wij zijn een kinderopvangorganisatie die in het dagelijks werk streeft 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. Wij 
werken hierbij altijd vanuit de kernwaarden betrokkenheid, ondernemerschap, respect en welbevinden. 

Stichting skidkinderopvang heeft door een fusie in 2018 een aanzienlijke groei doorgemaakt van 150 naar 250 
medewerkers. In 2018 heeft een optimalisatie van de managementstructuur plaatsgevonden. Op 1 juni 2020 is de 
governancestructuur van de organisatie gewijzigd. Bestuur en toezicht zijn gescheiden. Een gevolg van deze 
wijziging is de wens om de topstructuur te verzwaren en tevens de werkprocessen op het centraal bureau te 
optimaliseren. Hierdoor ontstaat de functie van:   

 

MANAGER BEDRIJFSVOERING  
(financieel profiel) 

 

Als manager Bedrijfsvoering geef je leiding aan negen medewerkers op het centraal bureau. Daarnaast vorm je 
met de Directeur-bestuurder, de manager Kinderopvang en de staffunctionarissen P&O en Kwaliteit & Pedagogiek 
het managementteam (MT). In het MT wordt van jou, als manager van de grootste interne afdeling, een brede en 
substantiële bijdrage verwacht. Wij verwachten dat je op strategisch niveau kunt denken en handelen. 
Hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden en zowel conceptueel als abstract kunt denken.  

 



 

Waar verschillende functies op het centraal bureau functioneel gezien los van elkaar opereren, is de organisatie 
toe aan meer inhoudelijke professionele samenwerking tussen de diverse afdelingen gericht op het kwalitatief 
hoogwaardig ondersteunen en ontzorgen van het primaire proces. Hierbij dient er aandacht te zijn voor meer 
efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen. Tevens dient risicobeheerbeleid en een interne control cyclus verder te 
worden ontwikkeld. Om deze transitie in goede banen te leiden is een manager nodig die zowel verantwoordelijk 
is voor de dagelijkse aansturing, als voor de kwalitatieve ontwikkeling op het gebied van efficiënte verwerking en 
professionele ondersteuning. Je zorgt voor effectieve werkprocessen en waar mogelijk de digitalisering van die 
processen. Je hebt gevoel voor partnership en stakeholdermanagement. Bij afwezigheid van de Directeur-
bestuurder zal belangrijke besluitvorming door moeten kunnen gaan, waarbij de input van een manager met 
ruime kennis van financiële en bedrijfskundige processen essentieel is.  

 
Taakgebieden manager Bedrijfsvoering  
 

- Verbeteren inhoudelijke professionele samenwerking tussen de diverse afdelingen gericht op het 
kwalitatief hoogwaardig ondersteunen en ontzorgen van het primaire proces; 

- Inrichten en aansturen van efficiënte en effectieve (financiële) bedrijfsprocessen. 
 
Als manager Bedrijfsvoering ken je in voorbereiding en uitvoering de volgende verantwoordelijkheidsgebieden:  
 
Financieel beheer & informatievoorziening Toezien op de naleving van afspraken inzake budgettering en het 
adviseren van de Directeur-bestuurder over allocatie van middelen. Daarnaast zie je toe op de aanlevering van de 
gewenste gegevens m.b.t. de begrotingsvoorbereiding, rapportages en het opstellen van de jaarrekening en 
coördineren van de uitvoering daarvan. Tevens ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het 
financieel beleid en het bewaken van de planning & control cyclus.  

Interne controle & risicomanagement Ontwikkelen, inrichten en uitvoering geven aan het interne controle proces. 
Het uitvoeren van risicoanalyses en het ontwikkelen van risicobeheerbeleid. Toetst in welke mate de organisatie 
voldoet aan compliance, hiertoe worden beheersmaatregelen geanalyseerd en rapportages opgesteld. Ten 
aanzien van uitvoering van beheersmaatregelen in relatie tot risicomanagement: het beheer van de 
verzekeringsportefeuille en toezien op de toepassing en naleving van de AVG 

Plaatsingen Sturing geven aan de verdere professionalisering van de front-office functie van de afdeling 
Plaatsingen. Synergie borgen in de samenwerking tussen de afdeling Plaatsingen, Financiën, en personele 
planning.  

Facilitair, Inkoop en contractmanagement Verantwoordelijk voor facilitair beleid. Zorgdragen voor de uitvoering 
en actualisering van het Meerjaren Onderhoudsplan en dientengevolge het coördineren van werkzaamheden 
door externen. Coördineren van centrale inkoop. Beoordelen van offertes en voeren van onderhandelingen met 
leveranciers. Verantwoordelijk voor het beheer van het contractmanagementsysteem.  

 

Profiel 

Voor de organisatie is het van belang dat er een evenwichtige manager komt die zich niet uit het veld laat slaan. 
Ervaring heeft in het leiden van verandertrajecten en mensen meekrijgt. Ervaring heeft in 
professionaliseringsvraagstukken op gebied van interne dienstverlening en digitalisering.  

Verder is het van belang dat de manager Bedrijfsvoering ruime ervaring heeft in het aansturen van professionals 
in multidisciplinaire setting, en ervaring heeft als MT lid in een middelgrote tot grote organisatie. De functie 
ressorteert hiërarchisch onder de Directeur-bestuurder. Affiniteit met bestuurlijke vraagstukken is dan ook een 
groot pluspunt. Hierbij kan gedacht worden aan treasury management, fusie en overname.  



 

Functie-eisen 

 HBO/WO werk- en denkniveau. Een afgeronde Post-HBO opleiding Bedrijfseconomie, Accountancy, 
Bedrijfskunde of gelijkwaardig; 

 Minimaal tien jaar werkervaring in een vergelijkbare functie met een sterk financieel profiel, bij 
voorkeur in de kinderopvang, zorg of semipublieke sector; 

 Ruime kennis van proces- en changemanagement;  

 Kennis van de inrichting van interne IT-processen; 

 Uitmuntende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

 In staat zijn om gedifferentieerd te sturen, gericht op samenwerking en getypeerd door de volgend 
kernwoorden; resultaatgericht, verbindend, analytisch, proactief, positief kritisch, daadkrachtig, 
organisatiesensitief en integer.  
 

 
Arbeidsvoorwaarden 
 
Skidkinderopvang verwacht veel van haar medewerkers. Daar staat tegenover dat je ook veel terugkrijgt. Zo biedt 
skidkinderopvang prima arbeidsvoorwaarden. Skidkinderopvang hanteert de cao Kinderopvang. Het betreft een 
jaarcontract met de intentie om het contract op termijn om te zetten naar onbepaalde tijd. Voor deze functie 
geldt een salaris van maximaal € 5446,-bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur. (Schaal 12, cao 
Kinderopvang) 
 
 
Informatie en sollicitatie 
 
Na de briefselectie zullen kennismakingsgesprekken gevoerd worden met twee sollicitatiecommissies. De 
commissies worden gevormd door medewerkers uit het team, MT leden en de Directeur-bestuurder. De eerste 
ronde gesprekken vinden plaats op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli 2020. De tweede ronde gesprekken zullen 
plaatsvinden op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli 2020.  Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van 
deze procedure, evenals een selectie assessment. 
 
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Sandra de Boer, Directeur-bestuurder 
op 06 – 4660 5938.  

Reacties in de vorm van een curriculum vitae met een korte krachtige motivatie ontvangen wij graag: 

vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. MBV/0620. De sluitingsdatum is 30 juni 2020. De vacature is zowel intern als 

extern gepubliceerd.  

mailto:vacature@skidkinderopvang.nl

