
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kinderopvang Mathil biedt kinderopvang aan in de vorm van dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar 
en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar in de plaatsen Rouveen, Nieuwleusen, 
Staphorst en Dalfsen. Dit doen wij vanuit een christelijke identiteit. Naast deze vorm van opvang 
bieden wij in de regio gastouderopvang aan voor kinderen van 0-12 jaar. Dit is opvang in huiselijke 
sfeer bij gediplomeerde gastouders aan huis of eventueel in eigen huis. Voor het centrale bureau dat 
werkt vanuit Rouveen zijn wij op korte termijn op zoek naar een: 

MEDEWERKER PLANNING (24-36 UUR P/W) 

Ben jij nauwkeurig, digitaal vaardig en wil jij graag al puzzelend je werkweek door? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!  
 
Als medewerker planning ben jij verantwoordelijk voor zowel de kind- als de personeelsplanning. Je vult het 
basisrooster aan met de extra opvangaanvragen en zorgt ervoor dat het juiste personeel ingepland is om het 
aantal kinderen op te vangen. Met jouw kritische blik signaleer je eventuele knelpunten in het rooster en 
bespreekt deze met de directie. Naast deze werkzaamheden is deze functie uit te breiden met extra taken en 
uren, welke afhankelijk zijn van jouw voorkeur en talenten! 

WAT BIEDEN WIJ 

Je komt aan het werk in een hecht team, die op een informele manier met elkaar samenwerkt. In deze functie 
is geen dag hetzelfde, dit komt door de gevarieerde werkzaamheden en de mogelijkheid die je van ons krijgt 
om werkzaamheden naar jouw interesse op te pakken.  Daarnaast hanteren wij prima arbeidsvoorwaarden 
conform cao Kinderopvang. 

PERFECTE MATCH 

Naast de hierboven genoemde eigenschappen zijn wij op zoek naar iemand die zich herkent in de volgende 
punten: 
 

 Je bent een positieve persoonlijkheid en beschikt over goede communicatieve vaardigheden (in 
woord en geschrift). 

 Je beschikt over een MBO-4 diploma; 
 Je hebt ervaring met plannen, of bent bereid om dit te leren; 
 Je bent stressbestendig en kan omgaan met tijdsdruk; 
 Affiniteit met automatisering. 

INTERESSE? 

Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatiebrief en CV naar info@mathil.nl. Voor vragen over deze 
vacature kun je contact opnemen met Henry of Janita de Haan via de mail of telefoonnummer 06 30 27 47 42. 
Kijk voor meer informatie ook op www.mathil.nl/werken-bij/.  


