
  

  

 

 

 

VACATURE OFFICE MANAGER  

28 uur per week (4 werkdagen) in Rotterdam 

 

Wie zijn wij? 

Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur is een professionele kinderopvangorganisatie met een 

bijzonder pedagogisch beleid waarbij de natuur het wetenschappelijke uitgangspunt vormt. Met 

een team van ruim 80 pedagogisch medewerkers dragen wij met trots bij aan het blij en zorgeloos 

opgroeien van (hele) jonge kinderen. Dikkedeur staat voor een respectvolle en kindgerichte 

benadering in zowel onze kinder(dag)opvang als onze BSO locaties. Wij zijn op zoek naar een 

service gerichte collega voor een nieuwe, veelzijdige functie met veel afwisseling in taken waarbij 

je werkzaam bent op zowel onze vestiging Rotterdam Kralingen als op de locatie in Rotterdam 

West. 

 

Hoe ziet je werk eruit?  

Als office manager ben je het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en directie met betrekking 

tot het organiseren van ondersteunende werkzaamheden en processen bij Dikkedeur. Met andere 

woorden: jij zorgt dat alle zaken achter de schermen soepel verlopen. Met jouw inzet en interesse 

in de medewerkers en de missie van Dikkedeur, versterk je de samenwerking binnen de 

organisatie. 

 

Je takenpakket bestaat o.a. uit: het onderhoud van de inrichting van de locaties, het plaatsen van 

bestellingen, het bewaken van reparaties en eventuele verbouwingen en het onderhouden van 

contact met externe partijen. Daarnaast heb je ook organisatorische taken, zoals het coördineren 

van cursussen en het in orde maken van attenties.  

 

Je begeleidt pedagogisch medewerkers bij hun organisatorische plustaken en stemt 

werkzaamheden regelmatig af met de technisch medewerker en de groepshulpen. Je werkt samen 

met een betrokken team bestaande uit: een pedagogisch coach, twee (financieel) administratief 

medewerkers, een HR-medewerker, een planner, twee assistent-managers en een viertal 

directieleden.    

  

Wie ben jij?   
• Je kunt je communicatie goed afstemmen op de verschillende gesprekspartners binnen en 

buiten de organisatie  

• Je hebt een heldere en motiverende manier van communiceren 

• Je haalt voldoening en plezier uit het helpen en ondersteunen van collega’s 

• Je bent een planner maar ook flexibel: veel werkzaamheden zijn ad hoc  

• Je bent doortastend maar geduldig en zorgvuldig  

• Je werkt graag zowel zelfstandig als in een team 

• Je hebt ervaring in organisatorische werkzaamheden  

 

 



  

  

 

 

 

 
 

 
 
Wij bieden:   

• Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband   

• Salaris conform CAO MKMB Kinderopvang, salarisschaal 7 tussen €2.465,- en €3.344,- 

bruto per maand, op basis van 36 uur per week   

• Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling 

• Een organisatiestructuur met korte lijnen   

• Een bedrijfscultuur waarin je werkt met enthousiaste collega’s en waar vernieuwing 

gewaardeerd wordt  

• Een kortingsregeling voor eigen kinderopvang bij Dikkedeur  

  

 

Solliciteren of meer informatie? 
Stel je vraag of stuur je CV met korte motivatie naar Esther van Dalen (directeur): 
 
Mail   : e.vandalen@dikkedeur.nl 

Telefoon : 06 361 630 54 / 010 820 87 65 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


