
 

 
VACATURE PLANNER, KLANTADVIES & CONTROL 

28-32 uur (verdeeld over 4 dagen) in Rotterdam West en Kralingen 

 

 

 
 

Ben jij de ‘puzzelfanaat’ die wij zoeken met interesse in de kinderopvang? 

Staan service, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bij jou hoog in het vaandel? 

Draai jij je hand niet om voor het creëren van een optimale planning?  

Dan hebben wij een zelfstandige en uitdagende functie voor jou! 

 

Solliciteren of meer weten? 

Stuur je CV en korte motivatie naar: claudiaschmidt@dikkedeur.nl 

Voor vragen kun je contact opnemen met Ingeborg Damman: 010-4258440.  

 

Hoe ziet je werk eruit? 

De kern van je werk is de plaatsing van kinderen (0-12 jaar) waarmee je zorgt voor een 

optimale kindbezetting in alle vestigingen van Dikkedeur. Je bent het visitekaartje van 

Dikkedeur, het eerste aanspreekpunt voor (aanstaande) ouders, waarmee je empathisch 

en oplossingsgericht communiceert. Je hebt een belangrijke rol in het hele proces van 

aanmelding tot vertrek: het inplannen van rondleidingen, het verwerken van 

inschrijvingen, wachtlijstbeheer, contracten opmaken, het beoordelen en verwerken van 

wijzigingsverzoeken van huidige klanten. Intern informeer je maandelijks de groepen 

over plaatsingen en wijzigingen in de planning en je hebt nauw contact met de manager. 

Je werkt afwisselend op de vestiging in Rotterdam West en Kralingen.  



 

Wie zijn wij? 

Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur is een professionele kinderopvangorganisatie met 

een bijzonder pedagogisch beleid dat wij met trots uitdragen. Met een team van ruim 50 

pedagogisch medewerkers maken wij het verschil in het leven van (hele jonge) kinderen.  

 

Wie ben jij?   

• Je bezit de vaardigheid potentiële klanten te overtuigen van de kwaliteit die wij 

bieden en bent in staat onze huidige klanten optimaal van dienst te zijn 

• Je zet graag dat stapje extra om een positieve indruk achter te laten 

• Je bent een ster in het oplossen van complexe planningssituaties 

• Je werkt geordend en in het bezit van minimaal een MBO-diploma 

 

Wij bieden: 

• Een zelfstandige en afwisselende functie 

• Een organisatiestructuur met korte lijnen 

• Een bedrijfscultuur waarin je scherp blijft en je brein geprikkeld wordt, waarin je 

werkt met enthousiaste collega’s en vernieuwing gewaardeerd wordt 

• Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling 

• Zekerheid met een contract voor bepaalde tijd met vaste uren en uitzicht op een 

vast dienstverband 

• Salaris conform CAO Kinderopvang, salarisschaal 6 tussen €1.943,- en €2.652,- 

bruto per maand, op basis van 36 uur per week  

• Een kortingsregeling voor kinderopvang bij Dikkedeur, een reiskostenregeling en 

een tegemoetkoming in de zorgkosten 

 

 
Denk je na het lezen: “DIT BEN IK”? Solliciteer! 


