
 
 
 

Los jij de puzzel op van onze kindplanning? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Je bent supergoed in plannen, je bent nieuwsgierig en je vindt het een uitdaging altijd de best 
passende oplossing te zoeken voor vragen van ouders. Je voelt je ook helemaal thuis in de digitale 
wereld, dus puzzel je graag samen met onze softwarespecialist uit waar de software ons nóg verder kan 
helpen in de continue vraag naar verdere digitalisering. Kortom, je bent steeds op zoek naar manieren 
om onze dienstverlening voor ouders en ons management verder te ontwikkelen. Durf jij die uitdaging 
aan? Dan ben je bij KindeRdam op de juiste plaats en nodigen we je uit te solliciteren op onderstaande 
vacature: 

 

Klant & Service Specialist/ 
Plaatsingsmedewerker (M/V) 

(vacaturenummer 18-29) 
Arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 32 uur per week 

 
Wat houdt de functie in? 
Net als onze thuisbasis, de stad Rotterdam, groeien en bloeien wij. Dat wij dit in goede banen willen leiden, 
snap jij direct. Sterker nog, je wilt deze ontwikkeling graag helpen ondersteunen door je kennis en kunde op 
enthousiaste wijze in te zetten voor onze kindplanning.  
 
Jouw drijfveer is ervoor te zorgen dat ouders kiezen voor KindeRdam, dé kinderopvang van Rotterdam en 
omstreken! Dagelijks zorg je voor een optimale kindplanning, je behandelt de mail en telefoon op de 
afdeling Klant & Service en bent de spil tussen ouders en de locaties. Samen met de locatie- en cluster- 
managers bespreek je mogelijke verbeterpunten in het klantcontact. In je vernieuwingsdrang vraag je je 
voortdurend af of wij wel de beste dienstverlening bieden voor de ouders van nu. En of we klaar zijn voor 
de ouders van morgen. Én van 2020. En wat we daar mogelijk in kunnen verbeteren. Niet voor niets is 
Gastvrij een van onze kernwaarden. 

 

Waaraan voldoe je minimaal? 
Je bent een teamplayer die makkelijk zelfstandig aan het werk gaat, het leuk vindt om dagelijks ouders te 
spreken en op zoek gaat naar nieuwe klanten. Verder vragen we van je: 

 Hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur hbo commerciële economie). 

 Relevante ervaring (minimaal 5 jaar) met: 

o het aanbrengen van overzicht in complexe planningsactiviteiten 

o een uitstekende dienstverlenende en klantgerichte instelling 
o het realiseren van verkoopdoelstellingen 

 Professionele mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 

 Proactieve houding. Snel kunnen werken en schakelen. Kritische, maar flexibele instelling. 
 

Solliciteren 
Solliciteren kan tot 23 mei 2018 via kinderdam.nl/vacatures. De eerste selectieronde zal 
plaatsvinden op 25 mei 2018. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de 
afdeling HRM, telefoonnummer 010 44 300 33. 

 
Een taaltoets en assessment zullen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Inschaling en 
salariëring conform CAO Kinderopvang, minimaal € 2.343,- en maximaal € 3.503,- per maand bij 
een werkweek van 36 uur. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 
 
 
 

https://www.kinderdam.nl/sollicitatieformulier

