BOinK is dé landelijke belangenvereniging van ouders en oudercommissies in de kinderopvang.
Veel ouders maken gebruik van kinderopvang. Het is ons doel om de belangen van deze ouders (en hun
kinderen) te vertegenwoordigen en om ouders en oudercommissies goed te informeren en ondersteunen.
Wij zijn een organisatie met een grote achterban en werken met een klein, gedreven team van professionals.
Onze werkzaamheden zijn heel divers. Zo oefenen we namens ouders invloed uit op wet- en regelgeving,
financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. Daarnaast ondersteunen we vanuit het bureau
ouders en oudercommissies, onder andere via een spreekuur, casusbegeleiding, trainingen en een breed
aanbod van materiaal.
Voor ons bureau in Utrecht zijn wij, in verband met zwangerschapsvervanging, op zoek naar een

Beleids-/projectmedewerker (24 - 32 uur)
mei t/m september 2020 (exacte start- en einddatum in overleg)

Wat ga je doen?
Als beleids-/projectmedewerker bij BOinK heb je veel contact met
onze achterban (oudercommissies en ouders). Je hebt als kerntaak
het adviseren van ouders en oudercommissies in ons dagelijkse
spreekuur en je draagt bij aan de ontwikkeling van onze
dienstverlening en informatievoorziening voor ouders en
oudercommissies. Daarnaast ben je betrokken bij actuele
(landelijke) ontwikkelingen in de kinderopvang en bij de
projectactiviteiten van BOinK.

Een dag bij BOinK
Je dag start met het telefonisch spreekuur waarbij je
ouders en oudercommissieleden met vragen te woord
staat. Je hebt vervolgens een werkoverleg met je
collega’s om een casus van een oudercommissie over het
adviesrecht te bespreken. Samen met je collega’s bekijk
je welke stappen de oudercommissie kan nemen en
welke externe partijen er betrokken kunnen worden om
de casus tot een goed einde te brengen. Je legt de casus
vast in onze dossiers om de signalen mee te kunnen
nemen in de belangenbehartiging. Na de gezamenlijke
lunch met je collega’s heb je projectoverleg en daarna
werk je verder aan de ontwikkeling van
informatiemateriaal voor ouders over toezicht en
handhaving in de kinderopvang.

Wie zoeken wij?
We zoeken een enthousiaste en gemotiveerde collega.

Je hebt een afgeronde, relevante HBO of WO opleiding

Je hebt ervaring met of kennis over de sector
kinderopvang

Je bent communicatief vaardig en sterk in het geven van advies en begeleiding

Je bent sterk in het oppakken van signalen en behoeften van ouders en oudercommissies en legt
makkelijk verbinding met actuele ontwikkelingen

Je bent initiatiefrijk en pakt vraagstukken actief op

Wat hebben wij te bieden?
Wij bieden een stimulerende, veelzijdige functie in een dynamische sector, een team van enthousiaste collega’s
en een prettige, open werksfeer. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De planning van je
toekomstige werkdagen hangt samen met de benodigde bezetting op ons bureau.
Spreekt dit je aan?
Voor meer informatie kun je terecht op https://www.boink.info/over-boink of telefonisch contact opnemen
met Nienke Willering of Bernadette ter Steege op 030-2331400.
Reageren kan tot uiterlijk 1 maart 2020 door het sturen van je CV en je motivatie naar n.willering@boink.info

acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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