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SPL biedt peuterspeelzaalwerk, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 

kinderen van 2-13 jaar. SPL heeft locaties in Leiden, Lisse en Noordwijk. 

 

Wij zoeken per z.s.m. een: 

 

Teamleider 24 uur per week 

 
De functie teamleider is een leidinggevende functie in het primair proces met een 

operationeel/tactisch karakter. De teamleider zorgt voor het realiseren en aansturen 

van de uitvoering van de werkplannen en geeft hiërarchisch leiding aan een aantal 

kleine organisatorische eenheden, die zorg dragen voor de dagelijkse opvang, 

ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een speelzaal.  De teamleider 

draagt integrale verantwoordelijkheid voor organisatiebeleid, kwaliteit en personeel 

binnen de vastgestelde kaders. 

 

Wij zoeken een collega die beschikt over; 

 Een relevante pedagogische Hbo-opleiding aangevuld met een 

managementopleiding; 

 Managementvaardigheden, financieel inzicht en VVE kennis; 

 Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 

 Bekend met integraal management en organisatorische processen; 

 Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van 

kwaliteit, veiligheid en gezondheid binnen de kinderopvang en 

peuterspeelzaal; 

 Ervaring met leidinggeven. 

 

Specifieke functiekenmerken; 

 Analytisch vermogen; 

 Leidinggevende, organisatorische en coachende vaardigheden; 

 Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het communiceren 

op alle niveaus; 

 Sociale vaardigheden voor het op de juiste wijze kunnen overdragen van 

kennis en informatie op gebied van veiligheid en kwaliteit; 

 2 jaar ervaring in een leidinggevende rol; 

 In staat zijn om binnen de kaders zelfstandig zaken op te pakken. 

 

Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met mogelijk uitzicht op verlenging. De 

inschaling is conform cao Kinderopvang. 

 

Meer informatie: 

Nadere informatie over SPL en de diverse locaties zijn te vinden op onze website 

www.splopvang.nl 

Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij de afdeling HR, bereikbaar op 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 088-3043012. 

 

Heb je interesse? 

Mail z.s.m. een brief, o.v.v. sollicitatie Teamleider,  met motivatie en CV naar 

solliciteren@splopvang.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

http://www.splopvang.nl/
mailto:solliciteren@splopvang.nl

