
 

  

Locatiemanager(s) (32-36 uur) 

Spring jij graag in het diepe en ga je een uitdaging niet uit de weg? 

Ben je daarnaast ook nog een tikje eigenwijs, dan voel je je snel thuis 

bij ons! 

 

 

 

 

Werk is plezier en dat straal jij uit! Want plezier, dat is waar het bij Puck&Co om draait, voor 

kinderen en ouders maar natuurlijk ook voor onze medewerkers. En bij Puck&Co gaat plezier 

natuurlijk altijd hand in hand met vakbekwaamheid en kwaliteit. 

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen en doet dit in eigen tempo. Wij zorgen voor een 

omgeving waar ieder kind zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Met 38 locaties en 200 

medewerkers hebben wij als doel de beste kinderopvangorganisatie in de regio te zijn, en daar kun 

jij een bijdrage aan gaan leveren! 

Puck&Co streeft naar een meer éénduidige manier van aansturing van de locaties om zo nog beter 

op de toekomst voorbereid te zijn.  

 

Wat heeft onze nieuwe locatiemanager in huis?  

Onze nummer één wens is iemand die van nature een positieve en energieke uitstraling heeft. Wij 

worden ook heel blij als je als vanzelf coachend leidinggeeft en hierbij op heel duidelijke en 

transparante wijze de samenwerking in jouw team weet te stimuleren.  

Je krijgt de verantwoordelijkheid over een aantal locaties en ongeveer 30 medewerkers. De 

samenstelling in ieder cluster is verschillend, zo kan er bijvoorbeeld een integraal kind centrum 

(IKC) in jouw werkgebied zitten. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, ze worden per gemeente 

ingedeeld. Hierdoor zijn contacten in de regio snel gelegd. Je zorgt voor de dagelijkse aansturing 

en operatie en je bent (mede) verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Denk hierbij aan het 

zorgen voor een optimale personele bezetting (kennis van het planningspakket Quebble is daarbij 

een pré), bewaking van ziekteverzuim, contacten met externen (scholen, zorginstellingen etc.) Je 

bent een echte verbinder en weet snel maar vooral ook slim te schakelen. Je gaat zorgen voor een 

eenduidige werkwijze en uitstraling en bent daarin een voorbeeld voor jouw locaties. Ervaring in de 

kinderopvang is een voordeel maar wij vinden ruime ervaring als coachend leidinggevende 

belangrijker.  

 

Wat kunnen wij jou bieden?  

Een fijne informele werkplek waar je je welkom en thuis zult voelen.   

De functie is er één vol uitdagingen en ontwikkelkansen met veel ruimte voor eigen initiatief en 

persoonlijke aandacht.  

 



 We bieden je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband. Inschaling conform cao kinderopvang schaal 10. 

 

 

Kijk voor een impressie van je toekomstige werkplek alvast naar deze video: 

https://www.facebook.com/KindercentraPuckenCo/videos/970675826411202/  

 

Reageren kan door een prikkelende motivatiebrief en cv te sturen naar:     

hr@puckenco.nl  

Kindercentra Puck&Co 

t.a.v. afdeling HR 

Postbus 105 

6940 AA Didam 
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