
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACATURE: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (16/24 uur) 
“Wil jij met veel plezier naar je werk gaan? Kom dan werken bij het leukste team van 
Nederland”. 
 
Kinderopvang Breed is een kinderopvangorganisatie met meerdere locaties in Zwolle. We bieden 
dagopvang, peuteropvang waar voorschoolse educatie wordt aangeboden (VE) en buitenschoolse 
opvang, waarbij de uitvoering plaatsvindt in nauwe samenwerking met de lokale basisscholen. 
 
Administratief medewerker 
Je vervult een centrale rol in onze organisatie, naast de administratieve en secretariële ondersteuning 
van het management, ben je ook het eerste aanspraakpunt voor de klant. Het is een veelzijdige en 
dynamische functie, een vooruitziende blik is een belangrijke kwaliteit evenals het snel kunnen 
(om)schakelen en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. 
 
Wat ga je doen 
In de functie houd je je bezig met de communicatie, administratie en relatiebeheer binnen de 
kinderopvang. Je voert financiële werkzaamheden uit met betrekking tot declaraties, rekeningen en 
facturen. Je verstrekt op verzoek informatie aan belanghebbenden zoals managers, de directeur of 
het bestuur en gaat bezig met de marketing.  
 
Wij zoeken een kandidaat met 

• MBO werk- en denkniveau; 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

• Je kunt zelfstandig en in teamverband werken; 

• Je werkt nauwkeurig en stressbestendig; 

• Je hebt kennis van Exact Online of een vergelijkbaar boekhoudprogramma 

• Je bent bekend met MS Office 365 

• Je bent in ieder geval 2 dagen beschikbaar waarvan één van de dagen de woensdag betreft 
 
Wij bieden  
Eén van de leukste werkplekken in Zwolle, een enthousiast jong team die alle ruimte krijgt om samen 
te bouwen en te groeien. Voldoende ruimte tot inspraak, meedenken en genoeg vrijheid om je 
enthousiasme erop los te laten gaan. 

• Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie; 

• Een mooi salaris conform CAO Kinderopvang 2021-2022 (schaal 6, maximaal € 2.979,-); 

• Een jaarcontract en daarna (bij goed functioneren) een vaste aanstelling; 

• Motiverende secundaire arbeidsvoorwaarden: 

o 210 verlofuren per jaar (o.b.v. een fulltime aanstelling) 

o 8% vakantiegeld 

o 3% eindejaarsuitkering 

o Een bijdrage voor je zorgverzekering  

o Fietsplan 

o Kinderopvang binnen eigen organisatie 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in de breedte of hoogte  

o Een informele en gezellige werksfeer 

Wil je ook werken bij Breed?  
We kijken uit naar je reactie! Solliciteren kan per mail vóór 31-01-2023. Wanneer je gesolliciteerd hebt 
nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Meedraaien op de locatie is een onderdeel van de 
sollicitatieprocedure.  
 
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Susanne Brands (HR-
medewerker) via 06 - 31 28 14 09. 
 
 


