
 
    

 

Doe jij niets liever dan plannen en puzzelen?  
Dan ben je welkom in de wereld van KindeRdam! 

 
Als Klant & Service Specialist ben jij verantwoordelijk voor de perfecte match met onze ouders. En dan 
hebben we het dus over een optimale bezetting van bijna 70 locaties. Jouw vermogen om te plannen en 
puzzelen is daarvoor onmisbaar. Daarnaast ben je nieuwsgierig naar ons planningssysteem Flexkids en 
onderzoek je graag tot in de puntjes wat de mogelijkheden zijn om dit systeem optimaal te benutten. 
Tot slot heb je natuurlijk zin in nieuwe collega’s en stap je graag eens binnen op onze locaties. Zo weet jij 
straks precies waarover je praat en kun jij onze ouders elke dag weer blij maken met een goed aanbod. Dat jij 
dat op een klantvriendelijke en plezierige manier doet, hoeven wij je natuurlijk niet te vertellen …  
 

Klant & Service Specialist 
(vacaturenummer 18-75) 

Arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 32 uur per week 
 

Wij verwachten van jou: 
• hbo werk- en denkniveau 

• veel ervaring met plannen en het behalen van verkoopdoelstellingen 

• een op en top dienstverlenende en klantvriendelijke instelling 

• ijzersterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 

• een proactieve houding. Je kunt snel werken en schakelen 

• een kritische instelling waarbij je jouw flexibiliteit nooit uit het oog verliest  

 
Wij bieden je: 

• een team dat met smart op je wacht 

• elke dag plannen en puzzelen 

• een organisatie die openstaat voor je ideeën  

• ouders en kinderen om blij te maken met ons aanbod 

• alle kans om kennis op te doen over de pedagogiek (en het onderwijs) 

• alle ruimte om ons Flexkids systeem optimaal te benutten  

• lunchpauze op een dakterras in het centrum van Rotterdam 

• salaris conform cao Kinderopvang, minimaal € 2.333,- en maximaal € 3.089,- per maand bij een 

werkweek van 36 uur. 

Solliciteren 
Solliciteren doe je via het sollicitatieformulier op onze website www.kinderdam.nl/vacatures. Wil je meer 
weten over de vacature? Neem gerust contact op met je toekomstige collega Moniek via 
m.hadderingh@kinderdam.nl of bel haar via 010-4430033. Een appje sturen mag natuurlijk ook naar 06-
29125789. Welkom in de wereld van KindeRdam! 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 
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