
 

BSO Popeye al ruim 35 jaar een begrip in Diemen:  

kleinschalig, vertrouwd, respect voor de autonomie van kinderen.  

Opgericht door ouders. 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een  

* leidinggevende BSO *  - 24–36 uur per week 

werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag  

(bij voorkeur, in verband met de werkdagen van je collega leidinggevende) 

Wat je gaat doen: 

Je wordt verantwoordelijk voor 5 bso-groepen, op 3 verschillende locaties. Je biedt stabiliteit voor 
je team in de dagelijkse hectiek. Je zet teamleden in hun kracht. Je bent het gezicht en 
aanspreekpunt voor alle ouders, contactpersonen van de scholen en medegebruikers van de 

ruimtes. Je werkt samen met een cluster assistent, die o.a. de personeelsroosters maakt en alle 
facilitaire zaken regelt voor de groepen. Je maakt deel uit van het managementteam. 

Heb je sterke leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden voor het begeleiden, coachen 
en motiveren van medewerkers? Ben je zacht op de persoon en hard op de inhoud? Heb je brede 

pedagogische kennis? Ben je oplossingsgericht, besluitvaardig en kun je snel schakelen? Werk je 
efficiënt, nauwkeurig en houdt je het overzicht ook in drukke periodes? Heb je oog voor kwaliteit 
en ben je daarnaast enthousiast, integer, klantvriendelijk, flexibel en heb je gevoel voor humor? 

En ben je daarnaast in het bezit van: 
- een relevant HBO diploma , bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding op (Post-) 

HBO-niveau of een vergelijkbare opleiding; 
- minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende in de kinderopvang of vergelijkbare werksoort; 

- kennis van en inzicht in kwaliteiten van mensen; 
- kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 
- goede communicatieve vaardigheden; 

- een rijbewijs en eigen auto (pré). 

Herken jij jezelf hierin en ben je enthousiast geraakt om ons team te komen versterken? 

Dan ben jij de collega naar wie we op zoek zijn! 

De volledige functieomschrijving vind je op https://www.bsopopeye.nl/vacatures.html 

Arbeidsvoorwaarden 
- salarisinschaling CAO Kinderopvang schaal 9 /10 (salaris: € 2979 - € 4427 bruto per maand bij 

een fulltime dienstverband, afhankelijk van kennis en ervaring); 

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenregeling, studiekostenregeling); 
- collegiale en fijne werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng; 
- tijdelijke contractperiode van een jaar, met intentie tot omzetting voor onbepaalde tijd; 

 
Een assessmenttest maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.  
Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag en registratie in het personenregister 

kinderopvang maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

https://www.bsopopeye.nl/vacatures.html

