
Ben jij ondernemend ingesteld en bereid om samen met ons te bouwen aan een landelijk  
netwerk en zie jij het zitten om een detavast-constructie (detacheringsovereenkomst met 
overname) voor kinderdagverblijven te implementeren? Ben jij een goede leidinggevende in de 
kinderopvang en toe aan een vervolgstap? Dan is Skillz United op zoek naar jou! 

Voor Nederland zoeken wij een landelijk manager-KDV die de volledige verantwoordelijkheid 
neemt over onze KDV-diensten. Je stelt een team van 20 regiomanagers op. Samen met jouw 
team creëer je dynamische werkweken. Je hecht waarde aan hoge kwaliteit en bewaakt de 
sollicitatieprocedure door het hele land. Skillz United hecht veel waarde aan de werksfeer, bij 
ons staat personeel op de eerste plaats. Vanuit Skillz United ontvang je de begeleiding die no-
dig is. Je werkt nauw samen met de eigenaren en je hebt een vast aanspreekpunt.   

LANDELIJK MANAGER–KDV

VACATURE

36 uur Nederland

JOUW WERKWEEK:

In de opstart van jouw functie sta je 3 dagen per week uitvoerend op de groep. Je leert onze klanten en hun 
locaties kennen waardoor je precies weet, wie je waar kan plaatsen zodra ze bij ons in dienst komen. Dit wordt 
ook een eis richting het team van regiomanagers. Je baant als het ware de weg voor jouw eigen team. De overi-
ge 2 dagen mag je invullen naar behoefte. Je werkt vanuit huis of kantoor. Je houdt je bezig met de organisatie 
en bepaald in samenspraak met de eigenaren de strategie. Jij creëert visie en behoudt nauw contact met de 
klant.



SKILLZ UNITED:

Skillz United is een jonge en dynamische organisatie, die zich richt op een gevarieerd aanbod in het onderwijs 
en de buitenschoolse opvang. Daarnaast bieden wij kwalitatief goed personeel aan op het kinderdagverblijf. 
Onder professionele begeleiding helpen wij kinderen te ontdekken waar hun interesse en talent ligt. 

Onze werkwijze is gebaseerd op de Skillz; creatief denken, samenwerken en zelfregulering. De Skillz stimuleren 
een ondernemende houding en dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. 

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. 
Daarbij maakt het ons niet uit of je nu een week, maand of jaar in dienst bent. Jouw mening telt! 

WAT WIJ JE BIEDEN:

Personeel staat bij ons op 1 en daarom bieden wij je het volgende;

• Een bruto maandsalaris van €2.913 - €3.930 (op basis van 36 uur);

• Een jaarcontract;

• Een aantrekkelijke bonusregeling;

• 25 vakantiedagen (als je belooft terug te komen);

• 8% vakantiegeld;

• Pensioenregeling;

• Directe samenwerking met één van de eigenaren;

• Ongekend goede werksfeer;

• Reiskostenvergoeding;

• Trainingen en cursussen;

• Een platte organisatie;

WAT NEEM JE MEE?

• Een kwalificerend diploma voor de kinderopvang;

• Lef, energie en ondernemerschap;

• Zin om het verschil te maken;

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 4 februari 2022!


