
Ben jij ondernemend ingesteld en bereid om te bouwen aan jouw eigen regio? Ben jij een  
echte teamplayer en in staat om een eigen team te creëren in hun kracht te zetten? Dan is  
Skillz United op zoek naar jou! In meerdere regio’s zijn wij op zoek naar een ervaren pedago-
gisch medewerker/docent die de dagelijkse leiding combineert met het werken op de groep. 
Vanuit Skillz United ontvang je specifieke begeleiding en ondersteuning om te groeien in de 
functie en krijg je alle tijd en ruimte om ervaring op te doen als regiomanager.

REGIOMANAGER MET SKILLZ

VACATURE

28-36 uur Nederland

JOUW WERKWEEK:

Op de woensdagochtend breken wij de week doormidden op de Skillz manier. Dit doen wij gezamenlijk met 
het managementteam, op het hoofdkantoor in Amersfoort. Onder het genot van een kop koffie of thee en iets 
lekkers, starten we de meeting op. 
Na de meeting ga je aan de slag met je eigen regio. Naast het aansturen van je eigen team, onderhoud je  
contact met de kinderopvang organisaties uit jouw regio. Je draagt zorgt voor een goede planning en  
werksfeer. Bij Skillz United staan de medewerkers op nummer 1! Afhankelijk van de grootte van je team, ben 
je ook werkzaam op de groep en werk je vanuit je eigen expertise aan de ontwikkeling van kinderen. 

SKILLZ UNITED:

Skillz United is een jonge en dynamische organisatie, die zich richt op een gevarieerd aanbod in het onderwijs, 
de buitenschoolse opvang en de kinderopvang. Ons team is ervaren en enthousiast. 
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.



WAT WIJ JE BIEDEN:

Wil jij werken in je eigen regio 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 jaarcontract van 36 uur, tenzij je minder wilt werken;

• Een bruto maandsalaris van € 2632,- tot €3562,- (bij 36 uur);

• Duo functie;

• Bonusregeling (tot max. €6000,- per kwartaal);

• 25 Vakantiedagen;

• 8% Vakantiegeld;

• Pensioenregeling; 

• Directe ondersteuning van professionals uit het Skillz United team;

• Een ongekend goede werksfeer;

• Reiskostenvergoeding;

• Mogelijkheid voor eigen ontwikkeling door middel van trainingen en cursussen;

• Vrijdagmiddagborrel, zo kun je gewoon een borreltje drinken met de baas op kantoor;

• Platte organisatie;

WAT NEEM JE MEE?

• Kwalificerend diploma voor de kinderopvang;

• VOG (vereist);

• Lef, energie en ondernemerschap;

• Zin om het verschil te maken in je eigen regio;

• Je bent goed in plannen;

• Creativiteit en flexibiliteit;

• Sociaal sterk;

• Je bent enthousiast met een open houding;

Ben je enthousiast geworden en zie je het zitten om met ons samen te werken? 
Solliciteer dan nu en stuur je CV met motivatiebrief naar kdv@skillzunited.nl 
De sollicitatie en eventuele vragen mogen gericht worden aan Meike Feenstra (06-23466923).


