
 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij niet één maar drie rechterhanden?  

Dan ben je welkom in de wereld van KindeRdam! 

 
Een spin in het web, een regelaar pur sang, een echte rechterhand. En dat niet voor één maar drie 

clustermanagers van KindeRdam! Belangrijk is dus dat jij te allen tijde je hoofd koel weet te 

houden. Dat je stevig in je schoenen staat, prioriteiten kunt stellen en af en toe nee durft te 

verkopen. Je taken? Het beheren van agenda’s, het voorbereiden van overleggen, het boeken van 

vergaderruimtes, het beheren van dossiers, het bijhouden van ons archief, het organiseren van 

evenementen en … vast nog veel meer. Service verlenen zit jou namelijk in het bloed; je ziet dus 

precies hoe je je leidinggevenden kunt ontzorgen. En als zij hun werk goed kunnen doen, is ook 

jouw dag weer goed! Word jij blij van deze uitdaging? Dan nodigen we je van harte uit te 

solliciteren naar de functie van … 

 

Managementassistent (m/v) 
Vacaturenummer 19-70 

32 uur per week 

Per direct 

 

Wij verwachten van jou: 

• minimaal een afgeronde hbo-opleiding en 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• dat je meebeweegt met de mensen waarmee je samenwerkt, maar ook stevig in je 

schoenen staat 

• een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens 

• geen half werk en veel oog voor detail 

• kennis van Word en Excell 

• sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

• een flinke dosis humor, want jij blijft altijd lachen 

 

Wij bieden je: 

• een uitdagende, soms hectische baan waarin de dagen voorbij vliegen 

• de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen e.d. 

• inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, schaal 8, minimaal € 2.522 en 

maximaal € 3.417 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. 

 

Solliciteren 

Solliciteren doe je zo snel mogelijk via het sollicitatieformulier op onze website 

www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam. Wil je meer weten over de vacature? Bel gerust 

naar de afdeling HRM, telefoonnummer: 010 44 300 33. Welkom in de wereld van 

KindeRdam! 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

https://www.kinderdam.nl/kinderdamvacatures/sollicitatieformulier
https://www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam

