
Wegens 
uitbreiding van onze 

kinderopvangactiviteiten in 
eigen beheer zoeken wij een

medewerker 
administratie en 

klantcontact kinderopvang

(24 uur per week)

De functie
In deze functie verzorg je samen met een (duo)collega de centrale 
administratieve processen van de kinderopvang en ben je het eerste 
aanspreek- en informatiepunt voor in- en externe klanten over plaatsingsgegevens, 
opvangmogelijkheden, vragen over kinderopvangtoeslag, contracten, VVE subsidies, 
et cetera. Je denkt proactief mee met en informeert ouders ten aanzien van een 
passend aanbod en (mogelijke) plaatsing van kinderen op één van de kindcentra 
van Tabijn, zowel in dagelijks telefonisch contact als schriftelijk en via onze website. 
Je doet dit in nauw overleg met de directeuren en coördinatoren van onze 
opvanglocaties. 
Je verwerkt afspraken over de plaatsing van kinderen in een geautomatiseerd 
planningssysteem, verwerkt inschrijvingen, opzeggingen en verzorgt contracten. 
Ook draag je zorg voor verantwoording en overige administratieve handelingen 
inzake Voorschoolse Educatie. Hiertoe onderhoud je contacten met gemeenten 
en eventuele overige subsidieverstrekkers. Je maakt onderdeel uit van de sector 
administratie.

Wij zoeken
Een nieuwe collega die enthousiast en secuur is. Naast goede communicatieve 
vaardigheden breng je het volgende mee:
• Relevante werkervaring in de kinderopvang
• MBO niveau 4 werk- en denkniveau
• Ervaring met administratie- en kindplanningsystemen voor de kinderopvang
• Kennis van wet- en regelgeving in de kinderopvang
• Kennis van en ervaring met (de verwerking van) VVE-subsidies en  

geldstromen
• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Wij bieden
• Een uitdagende baan in een mooie organisatie. De sfeer bij Tabijn is 
• inspirerend en persoonlijk. 
• We vinden deskundigheidsbevordering en individuele ontwikkel- 

mogelijkheden vanzelfsprekend.
• De cao kinderopvang is van toepassing.  

De functie is ingedeeld in schaal 6. 

Iets voor jou? 
Dan ontvangen wij graag 

jouw motivatiebrief en cv per 
mail op vacature@tabijn.nl, 

t.a.v. Ed Hubert.
Reageren kan tot 10 mei 2021.

Voor meer informatie over Tabijn en de va-
cature kijk op www.tabijn.nl of bel Robin  

Krijgsman, op tel. 0251-727284.

De gesprekken zijn gepland op 
17 en 18 mei 2021.
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Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met 
z’n eigen kleur en identiteit en sterk verbonden met elkaar.  Dagelijks inspireren en begeleiden onze leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers zo’n 5700 kinderen. Ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen zijn onze kernwaarden. Zij komen tot uitdrukking in ons dagelijks 
handelen en ons gevarieerde aanbod. De totstandkoming van kindcentra, waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd 
in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is één van onze strategische ambities. 


