
Vacature 
Locatiemanager Joods Kindercentrum Simcha voor het KDV en BSO, Amsterdam 
Zuid/Buitenveldert. 

Om te slagen in deze functie breng je veel mee. Wat dan? Visie, durf en 
ondernemerschap, netwerkkwaliteiten, kennis, ervaring en energie. Het gaat 
om een mix van persoonlijke kwaliteiten, ervaring, ambitie, 
ouderbetrokkenheid, en visie op de sector. 

In elk geval is het van belang dat je: 

• Aantoonbare meerjarige ervaring hebt in de kinderopvang sector,
bijvoorbeeld als locatie en/of regiomanager;

• Je hebt ervaring als mens en manager: ‘wereldwijs’;
• Een warm hart hebt voor en affiniteit hebt met de Joodse Gemeenschap;
• Een visie hebt op het uitbouwen en continueren van de samenwerking met de

onder dezelfde vlag opererende basis school;
• Oog hebt voor positionering en profilering van JKC Simcha binnen de Joodse

Gemeenschap, maar ook richting de GGD;
• Leiderschap toont passend bij de omgeving en de organisatie Resultaatgericht,

bedrijfsmatig sterk, actiegericht en een echte doorpakker bent met ervaring
en/of focus op stabiliteit;

• In staat bent om de organisatie en de mensen mee te nemen in verandering
indien nodig. Je bent benaderbaar en een teamplayer;

• Communicatieve en sociale vaardigheden hebt. Je bent inspirerend, sensitief
en empathisch;

• Een opleiding op HBO/WO niveau hebt afgerond

Hoe ziet onze organisatie eruit?

• JKC Simcha is een Joods Kinderdagverblijf en Buiten Schoolse Opvang. Wij
vangen alleen joodse kinderen op;

• Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. In ons kinderdagverblijf is
plaats voor maximaal 46 kinderen van 0 tot 4 jaar en onze buitenschoolse
opvang heeft plaats voor maximaal 40 kinderen van 4 tot 12 jaar.

• Meer over onze groepen, groepsindeling en hoe de dagindeling van deze
groepen eruitziet kunt u vinden in ons pedagogisch beleid 0 tot 4 (KDV) of 4
tot 12 (BSO). (Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen pedagogisch beleid.) Dit is
op aanvraag te verkrijgen.



De opdracht en uitdaging... 

Als maatschappelijk ondernemer en ervaren People manager ben je enorm 
enthousiast om in deze sector aan de slag te gaan. Vanuit je ervaring en 
enthousiasme neem je de organisatie en mensen mee in toekomstige 
ontwikkelingen. Het belang van verregaande en intensieve samenwerking met 
basisonderwijs onderschrijf je van harte. Je brengt hierop visie én ervaring 
mee. 

De opdracht is primair het integraal leiden van Joods Kindercentrum Simcha. 
Dat wil zeggen dat je beleidsmatig, operationeel en strategisch 
verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen van de kinderopvang.  Je bent 
dus verantwoordelijk voor de directe aansturing van de medewerkers op 
locatie, de (pedagogische) kwaliteit, de financiële en resultaatgerichte 
bedrijfsvoering, de contacten en verbinding met belangrijke stakeholders 
zoals de Gemeente Amsterdam, het beleid met aandacht voor korte en 
middellange termijn. Daarnaast speel je met de organisatie actief in op kansen 
en ontwikkelingen om zodoende de dienstverlening nog beter te laten 
aansluiten bij de behoefte van kinderen en de wensen van de ouders. 

Een uitdagende rol met veel facetten waarbij je alle kanten van het werk in de 
sector zal tegenkomen en moet beheersen. 

Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek nader toe wat JKC Simcha te 
bieden heeft. 

Bij interesse, neem contact op met: 

Gabriel Boas 
Bestuursvoorzitter Stichting Joods Kindercentrum Simcha 

gabriel@jbo.nl  I  06- 29607224  

mailto:gabriel@jbo.nl



