Vacature Bemiddelingsmedewerker
Functieomschrijving
Gastouderbureau Boelie is op zoek naar een enthousiaste bemiddelingsmedewerker!!
Wij zijn een gastouderbureau wat persoonlijk contact erg belangrijk vindt. Zowel naar onze
gastouders als naar onze vraagouders toe. Vind jij dit ook belangrijk en lijkt het jou leuk om
voor een gastouderbureau te werken waarin ruimte is voor eigen ideeën? Dat zijn wij op zoek
naar jou!
Waar bestaan de werkzaamheden uit?
•
•
•
•
•

Je stelt je actief op om ouders en gastouders te werven en te bezoeken;
Je geeft gast- en vraagouders informatie en uitleg over onze diensten;
Je zoekt de juiste match tussen vraag- en gastouder;
Je bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Dit gebeurt door middel van
evaluaties en het uitvoeren van de risico-inventarisaties bij de gastouders;
Je zoekt contact met onze gastouders om zo het persoonlijke contact te waarborgen

Wat vragen wij van jou als nieuwe collega?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal en communicatief vaardig, ondernemend en een commerciële instelling;
HBO denk- en werkniveau en een kindgerelateerde opleiding (zie bijlage 5 CAO
Kinderopvang);
Een gezonde dosis mensenkennis en goede bemiddelingsvaardigheden;
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto;
Zelfstandig kunnen werken is een pre;
Je bent de Engelse taal machtig;
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je bent stressbestendig;
Voorkeur woonachtig in Utrecht, Noord- of Zuid-Holland;

Bedrijfsprofiel
Gastouderbureau Boelie is een professioneel en landelijk werkend gastouderbureau dat staat
voor een snelle en persoonlijke bemiddeling. Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit
van onze kinderopvang en werken samen met enthousiaste, betrokken en goed opgeleide
gastouders. Onze gastouders bieden zorg en veiligheid, maar ook een doordachte
pedagogische aanpak. In een kleinschalige omgeving kan het kind zich volop ontwikkelen en
wordt het liefdevol verzorgd. Onze gastouders krijgen begeleiding van een vaste
bemiddelaar bij de dagelijkse zorg voor de kinderen. De ouder mag van ons verwachten dat
wij toezien op de kwaliteit, veiligheid en hygiëne van de opvang. Persoonlijke aandacht staat
bij ons hoog in het vaandel.

Wij bieden
•
•
•

Een functie van 18 - 24 uur per week;
Salariëring volgens CAO Kinderopvang (schaal 7);
Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht naar onbepaalde tijd;

•
•

Een baan vanuit huis met zelf in te plannen werktijden;
Ontwikkelingsmogelijkheden;

Belangstelling of solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joyce of Joris Verduin op telefoonnummer
06 – 420 888 20 of mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 28 februari 2019 naar
joyce@gastouderbureauboelie.nl

