
wij zijn op zoek naar een 
Meewerkend Locatieverantwoordelijke   32 uur p/w 

locatie KDV + BSO ‘De Lierse Prins’ te De Lier  
 
Kinderdagverblijf en BSO De Lierse Prins heeft jou hard nodig. Lijkt het jou leuk de handen uit de  

mouwen te steken? Onze organisatie staat bekend om ‘het mogen zijn wie je wilt zijn’.  

Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook juist voor jou als collega. Ervaring in leidinggeven is gewenst. Jij 

weet van wanten en kunt je team en locatie naar een hoger niveau tillen. Ben jij klaar om zelf te groeien, maar 

ook om je locatie te vergroten? Dan hopen we snel kennis te maken met jou.      

De Lierse Prins is gevestigd in hetzelfde gebouw als de Prins Willem Alexanderschool aan de Haemstedestraat. 

Deze school krijgt een geheel nieuw onderkomen in het Lierkwartier. Waar een nieuwe brede school met 

opvang gebouwd wordt. 

 

Wat ga je doen? 
 

Jij bent de manager die graag alle touwtjes in 

handen heeft. Jij bent sociaal en laat iedereen in 

zijn of haar waarde. Je begeleidt en coacht jouw 

team met een wederzijds respect voor elkaars 

handelen en functioneren. Je hebt een open 

houding naar de ouders en andere bezoekers van 

het kinderdagverblijf.  

 

 

Dit zijn jouw kwaliteiten. 

 

Jij bent een geboren leider.  Een nieuw gebouw 

heeft vorm nodig. Jij mag dat gaan realiseren. De 

uitdagingen die een verhuizing met zich mee kan 

brengen,  zie jij eerder als een kans dan als een 

probleem. 

Wat wij jou te bieden hebben: 

- een uitdagende werkplek in een stabiel 

team 

- Een salaris conform CAO 

- Pedagogische begeleiding 

- Een eigen opleidingsbudget 

- Leuke attenties in uitdagende tijden

Kinderopvang De Lange Keizer is een organisatie waarin het allemaal even nét iets anders gaat dan bij de 

gemiddelde kinderopvang. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal en wij doen er alles aan om deze 

vanuit de kinderen zelf te stimuleren. Binnen de organisatie is er een platte organisatiestructuur waardoor 

jouw inbreng direct bruikbaar is. Daarnaast heerst er een informele sfeer waarin er altijd ruimte is voor een 

grapje en gezelligheid. Ieder kan zijn eigen talenten kwijt en op een leuke manier inzetten op het werk! 

Is het vak van Pedagogisch medewerker jou op het lijf geschreven? Stuur dan voor 29 april een mail naar 

onderstaand e-mailadres. Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten! 

Kinderopvang en BSO De Lierse Prins  

van Haemstedestraat 28, 2678 TX De Lier 

 

Jolanda de Meulmeester  

jolanda@delangekeizer.nl 

06 – 10 57 96 11 

mailto:jolanda@delangekeizer.nl

