
 
 

 

 
 

Leidinggevende 24 uur p/w 
 

Bij wie solliciteer jij? 
Kinderopvang bij Lotte is een kinderopvang te Hattem, die geïnspireerd is door de werkwijze van Emmi 
Pikler en Maria Montessori. Wij profileren ons als een ‘lerende’ en ‘groeiende’ organisatie. Wij hebben 
een baby/dreumesgroep, twee peutergroepen en twee BSO-groepen. Vrije beweging, respectvol 
communiceren en de kwaliteit van aandacht en zorg voor de kinderen zijn belangrijke pedagogische 
speerpunten binnen onze opvang.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een lieve en spontane leidinggevende die voor drie dagen beschikbaar is. Heb je 

een topsportermentaliteit en denk je vaak in mogelijkheden en kansen? Hou je makkelijk het overzicht 

en stel je prioriteiten? Durf je je kwetsbaar op te stellen waar nodig en met je team in gesprek te 

gaan? Dan pas je goed binnen ons team.  

De eisen voor deze functie 
o HBO werk- en denkniveau.  

o Management Kinderopvang ervaring. 

o Pedagogische kennis.  

o Kennis van de organisatorische processen en de richtlijnen van de onderneming.  

o Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.   

o Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden voor het stimuleren en 

instrueren van medewerkers.  

o Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van 

werkzaamheden binnen de betreffende organisatorische eenheid.  

o Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van 

ontwikkelingen.  

o Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  

o Bij voorkeur woonachtig in Hattem of omstreken. 
 
Wat bieden wij jou?  

Een dynamische en prettige werkomgeving met een betrokken team dat het kind centraal stelt. Een 

organisatie met een visie en idealisme. Wij bieden een salaris conform CAO Kinderopvang.  

 
Solliciteren 
Ben je nieuwsgierig geworden? Mail dan je sollicitatie voor 30 april met CV en foto naar 

info@kinderopvangbijlotte.nl o.v.v. Sollicitatie leidinggevende bij Lotte. Maandag 2 mei zullen de 

geselecteerde kandidaten benaderd worden voor een gesprek.  

Kijk voor meer informatie over Bij Lotte op www.kinderopvangbijlotte.nl. 
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