VACATURE

REGIOMANAGER ALMERE

22 - 36 uur

Almere

Ben jij ondernemend ingesteld en bereid om te bouwen aan jouw eigen regio? Ben jij een echte
teamplayer en in staat om jouw eigen team in hun kracht te zetten? Dan is Skillz United op
zoek naar jou!
Voor de regio Almere zoeken wij een ervaren pedagogisch medewerker/docent die de dagelijkse leiding neemt. Vanuit Skillz United ontvang je specifieke begeleiding en ondersteuning om
te groeien in de functie van regiomanager.

JOUW WERKWEEK:
Op maandagochtend starten wij gezamenlijk de week op. Dit doen wij op ons hoofdkantoor in Amersfoort.
Onder het genot van een bakje koffie komen de leukste weekendverhalen op tafel. Na het gezamenlijke overleg met alle regiomanagers, ga jij aan de slag met jouw eigen regio. Naast het aansturen van jouw eigen team,
verzorg jij, gedurende de week, verschillende workshops op de BSO, geef jij RekenSupport lessen op verschillende basisscholen en organiseer jij, in samenwerking met de eventmanager, verschillende evenementen voor
Skillz United. Denk hierbij aan studiedagen en school(plein)reisjes.
Jij richt je, vanuit jouw eigen expertise, op de ontwikkeling van de kinderen op sociaal- emotioneel gebied.
Onze 3 Skillz; creatief denken, samenwerking en zelfregulering, pas jij toe in de werkwijze van het team in regio
Almere. De kinderen worden voorzien van de allerbeste aandacht tijdens al onze activiteiten.

SKILLZ UNITED:
Skillz United is een jonge en dynamische organisatie, die zich richt op een gevarieerd aanbod in het onderwijs en
de buitenschoolse opvang. Onder professionele begeleiding en geheel volgens onze visie, helpen wij kinderen
om te ontdekken waar hun interesses liggen.
Onze werkwijze is gebaseerd op de Skillz; creatief denken, samenwerken en zelfregulering. Deze Skillz stimuleren een ondernemende houding en dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. Door onze 9 verschillende
activiteitengebieden kan elk kind zelf ontdekken waar zijn interesses liggen.
Wij zijn een jonge organisatie met een ervaren en enthousiast team. Wij denken graag mee met ieders toekomst en wij luisteren dan ook graag naar ideeën van onze medewerkers rondom werk en/of cursussen. Het
maakt ons niet uit of je nu een week, maand of jaar bij ons in dienst bent, jouw mening telt! Want Skillz United
is volop in ontwikkeling.

WAT WIJ JE BIEDEN:
Woon jij in regio Almere en heb jij al ervaring met leidinggeven? Dan heb jij een streepje voor! Ons personeel
staat bij ons op 1 en daarom bieden wij je het volgende:

• Een bruto maandsalaris van €1.780 - €2.401 (op basis van 22 uur);
• Een bruto maandsalaris van €2.913 - €3.930 (op basis van 36 uur);
• Jaarcontract van 22-36 uur;
• Een bonusregeling;
• 25 vakantiedagen (als je belooft terug te komen);
• 8,3% vakantiegeld;
• Pensioenregeling;
• Directe ondersteuning van professionals uit het Skillz United team;
• Ongekend goede werksfeer;
• Reiskostenvergoeding;
• Trainingen en cursussen;
• Een platte organisatie in de breedste zin van het woord, zo kun je gewoon een biertje drinken
met de baas op vrijdagmiddag;

WAT NEEM JE MEE?

• Een kwalificerend diploma om werkzaam te mogen zijn als BSO-medewerker;
• Lef, energie en ondernemerschap;
• Zin om het verschil te maken in regio Almere;
Ben jij enthousiast geworden en zie jij het zitten om met ons samen te werken?
Solliciteer dan nu en stuur jouw cv en motivatiebrief naar bso@skillzunited.nl. De sollicitatie of
eventuele vragen mogen gericht worden aan Rob Geertsma (06-38747973).
Reageren op deze vacature kan tot en met 18 november 2021!

