
 

VACATURES februari 2019 
 
Leidinggevende  
 
Functieomschrijving 
De leidinggevende heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen 
binnen de vestiging. Zij is het algemene aanspreekpunt voor collega´s, ouders en BPO 
èn heeft organisatorische, personele en administratieve taken. De leidinggevende is 
betrokken bij het werken op de groepen en springt ook bij, indien nodig. Een 
uitgebreide taakomschrijving en het referentieprofiel is op te vragen op de vestiging of 
bij BPO. 
 
Functie-eisen 
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die een sociaalpedagogische of psychologische 
HBO/WO opleiding heeft gevolgd en/of aan het volgen is/of wil volgen. Daarnaast is het 
van belang dat je affiniteit hebt met de doelgroepen. Werkervaring met de doelgroep is 
vereist en enige leidinggevende ervaring een pré. Communicatieve, organisatorische 
vaardigheden en een flexibele instelling zijn sleutelvaardigheden voor het goed 
uitoefenen van deze functie. 
 

 

Wij zijn per maart 2019 op zoek naar een: 
 
1. Leidinggevende KDV/POV/BSO m/v 
Voor de vestiging van Lennepweg in Aerdenhout voor gemiddeld 28-36 uur per 
week verdeeld over 4 dagen; in ieder geval op de maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Op deze vestiging zijn twee anderhalve groepen KDV (0-4 jaar), POV (2-4) en 
BSO (4-12). Als leidinggevende van deze vestiging ben je ook verantwoordelijk 
voor de locatie op de SAB school waar Les Petits BSO aanbiedt.  
 

 
2. Leidinggevende POV/BSO/TSO m/v 
Voor de vestiging op de Voorwegschool in Heemstede en de Sparrenbosschool 

in Bennebroek voor gemiddeld 28-32 uur per week; in ieder geval op de 
maandag, dinsdag, en donderdag. 
 
Op deze locaties is er in de ochtend POV (2-4), wordt er onder de middag TSO 
aangeboden en in de middag BSO (4-12). 
 

 
Wil je wat meer informatie, bel dan naar Félice Hofhuizen of Sandra Vlaar, telefoonnummer 
023-5318240. Heb je interesse in één van bovenstaande vacatures, e-mail dan een korte brief 
met je 
motivatie naar f.hofhuizen@lespetits.nl. Reageer tot uiterlijk tot 18 februari 2019. 
NB: deze vacature zal zowel intern als extern verspreid worden.  
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