
 

VACATURE MEDEWERKER PLANNING 

24 - 28 uur (verdeeld over 4 dagen) in Rotterdam West/Kralingen 

 

 

 

 

Hoe ziet je werk eruit? 

Kern van je werk is de kind-planning waarmee je zorgt voor een optimale kind-bezetting 

in alle vestigingen van Dikkedeur. Je hebt daarnaast een ondersteunende taak in het hele 

proces van aanmelding en plaatsing: rondleidingen inplannen, inschrijvingen verwerken, 

wachtlijstbeheer en contracten opmaken. Je bent dus tevens het ‘visitekaartje’ van 

Dikkedeur, eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde (aanstaande) ouders, waarmee je 

respectvol en klantvriendelijk communiceert. Intern informeer je maandelijks de groepen 

over plaatsingen en wijzigingen in de planning en heb je nauw contact met de plannings-

manager waaraan je ook verantwoording aflegt.   

 

Wie zijn wij? 

Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur is een professionele kinderopvangorganisatie met 

6 zelfstandige werkunits in Rotterdam West en Kralingen. Met een team van ruim 50 

pedagogisch medewerkers hebben wij een belangrijke rol in het leven van (hele jonge) 

kinderen.  

Wat bieden wij? 

Werk waar je trots op kunt zijn omdat bij Dikkedeur kinderen echt altijd voorop staan! 

We bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

• Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling 

• Samenwerken vanuit een gezamenlijke missie en met eigen 

verantwoordelijkheden 

• Initiatief nemen wordt gestimuleerd en zeer op prijs gesteld   



• Zekerheid met een contract voor (on)bepaalde tijd met vaste uren  

• Salaris conform CAO Kinderopvang, salarisschaal 6 tussen €1.943,- en €2.652,- 

bruto per maand, op basis van 36 uur per week (afhankelijk van ervaring) 

• Kortingsregeling voor kinderopvang van kinderen van medewerkers (bij 

Dikkedeur) 

 

Jouw profiel 

• Je bent in het bezit van minimaal een MBO-diploma 

• Je communiceert bewust en professioneel met ouders en collega’s 

• Je bezit de vaardigheid potentiële klanten te overtuigen van de kwaliteit die wij 

bieden 

• Je bent in staat onze huidige klanten optimaal van dienst te zijn 

• Je zet graag dat stapje extra om een positieve indruk achter te laten 

• Je zorgt voor een foutloze en correcte administratie  

• Ervaring met The Nanny- Tecsoft is een pré  

• Je beschikt over kennis van Microsoft Office  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift 

• Je bent gemotiveerd feedback te ontvangen en te geven 

• Je ziet het belang van leren en verbeteren, van jezelf en de samenwerking, en 

bent bereid daar energie in te steken 

 

Solliciteren of meer weten? 

Kijk voor meer informatie over Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur en ons 

pedagogisch beleid op onze website (www.dikkedeur.nl). 

 

Is je interesse gewekt? Dan nodigen we je graag uit te reageren! Je kunt een 

sollicitatiebrief met CV sturen naar: claudiaschmidt@dikkedeur.nl. Heb je nog vragen 

of wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Ingeborg Damman 

(010-4258440). 

 


