
Functieomschrijving

Onze locatie

Jij bent: Wij bieden:

Reageer snel op deze vacature!

Medewerker planning en plaatsing 
(minimaal 20 uur)

Voor regio Drenthe en Groningen

Als medewerker planning en plaatsing ben je samen met je drie collega’s verantwoordelijk voor het gehele planningsproces 
voor onze 23 kinderopvanglocaties. Onze ideale kandidaat is niet alleen daadkrachtig maar kan tijdens piekmomenten ook de 
rust bewaren zodat het proces overzichtelijk blijft. Je vind het leuk om constant te schakelen tussen telefonisch klantcontact 
en administratieve werkzaamheden. Je bent proactief in het aandragen en ontwikkelen van nieuwe kansen en mogelijkheden 
en je hebt kennis van planningssystemen, bij voorkeur KidsAdmin.

Tamariki verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang, 
kinderdagverblijf en peuteropvang op diverse locaties in Groningen en Drenthe. We zijn nauw verbonden aan primair 
onderwijsstichting Primenius. Je komt terecht in een snelgroeiende organisatie die zich blijft ontwikkelen. De collega’s van 
planning en plaatsing vallen onder de stafafdeling, werkzaam vanuit onze locatie in Emmen, maar je hebt ook de 
mogelijkheid om op ons kantoor in Oude Pekela te werken.

• Iemand met hbo werk en denk niveau, 
bij voorkeur, met kennis van de 
kinderopvang

• Klantgericht en goed in het contact met 
zowel ouders als medewerkers

• Stressbestendig 
• Creatief in het vinden van oplossingen 

en je krijgt energie van het realiseren 
van een optimale bezetting

• Een arbeidsovereenkomst voor minimaal 20 uur per week
• Een uitdagende baan in een vast team in een ambitieuze en groeiende 

organisatie
• Een afdeling die volop in beweging is en waar ruimte is voor eigen 

inbreng en verbetering
• Een marktconform salaris van de cao kinderopvang

Wil je aan de slag in een groeiende organisatie die zich blijft ontwikkelen? Dan komen we graag met je in gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken!
Mail je motivatie en cv naar ida.vanhouten@tamariki.nl (manager kinderopvang). Reageren kan tot 20 mei. Voor vragen kun 
je ook contact opnemen met Ida van Houten per mail of telefonisch: 06 -44776827.
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