Bij Hestia Kinderopvang delen we de visie dat een kinderdagverblijf een tweede thuis is voor
kinderen, ouders en medewerkers: een plek waar zij zich welkom en geborgen voelen. Om deze
heldere visie te borgen kreeg de nieuwe organisatie in 2003 de naam Hestia: Godin van het vuur en
in het bijzonder: van de huiselijke aard.
Hestia is een plaats waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en leren. Waar zij buiten kunnen zijn,
spelen in de modder en leren over de natuur, klimmen èn koken. Waar zij leren over cultuur en
kunst; voor het vierde jaar gaan we bij Hestia met ieder kindje dat bij ons is naar het Rijksmuseum;
en in de ‘art studio’ maken zij hun eigen kunstwerk!
Uitgangspunt bij Hestia is de Reggio Emilia benadering. Binnen alle afdelingen werken betrokken en
gemotiveerde medewerkers aan het vormgeven van ons pedagogisch concept. De visie is met behulp
van (binnenhuis)architecten ver doorgevoerd in onze locaties in lichte, open ruimtes die met elkaar
zijn verbonden, ruime buitenruimtes en tenslotte de gemeenschappelijke piazza’s rondom een ruime
open keuken. Gasten uit binnen- en buitenland maken inspiratiereizen naar onze locaties.
Hestia Kinderopvang is een multiculturele, tweetalige organisatie; kinderen leren Engels èn
Nederlands spreken. De ervaren medewerkers komen uit diverse landen en de kinderen ook: van
Japan tot Peru en van Polen tot Nederland. Hestia heeft meegewerkt aan een wetenschappelijk
onderzoek over het effect van meertaligheid bij kinderen en vanaf februari 2018 neemt Hestia deel
aan een pilot aangaande tweetalige kinderopvang, ondersteund vanuit de overheid.
Tot slot: Hestia is een warm familiebedrijf met circa 35 medewerkers. Op de twee vestigingen in
Amsterdam (Rivierenbuurt en Gaasterlandstraat) en de vestiging in Amstelveen (nabij Ziekenhuis
Amstelland) is de persoonlijke, informele en huiselijke sfeer voelbaar. Vanuit het talentenprogramma
krijgen medewerkers de kans om verder te ontwikkelen. In 2019 zal Hestia een vierde locatie gaan
betrekken. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, hoffelijkheid, presentatie, efficiency en
verantwoordelijkheid.
Voor meer informatie over Hestia Kinderopvang verwijzen wij je graag naar onze website
www.hestiakinderopvang.nl. Hier vind je ook ons filmpje.

Per direct hebben wij voor ons hoofdkantoor in Amsterdam een vacature voor de functie:

Medewerker Communicatie & Marketing en Klantadvies
20 - 24 uur per week
In deze nieuwe functie zal je meedenken in mogelijkheden om Hestia en haar gedachtengoed zo
goed mogelijk bekend te maken in het (lokale) werkgebied. Je verzorgt op een professionele,
creatieve en vernieuwende wijze diverse (online en offline) communicatiewerkzaamheden en draagt
zorg voor de marketingactiviteiten. Daarnaast zal je ook klantadvies en kindplanning werkzaamheden
uitvoeren ter ondersteuning van onze collega van de afdeling planning en daarmee en belangrijk
visitekaartje zijn van onze organisatie. Kortom: het gaat om een veelzijdige functie.
Functie inhoud
Communicatie & marketing
• Verzorgen van aansprekende, vernieuwende content voor crossmediale uitingen zoals onze
website, nieuwsbrieven, persberichten en documentatiemateriaal;
• Aansprekend, actueel en optimaal werkend houden van onze website;
• Het actief onderhouden van onze socialmedia-kanalen (Facebook, Twitter, Pinterest en
LinkedIn);
• Het uitvoeren van SEO/SEA activiteiten en het maken van analyses om resultaten te meten van
onze onlinekanalen en deze te verbeteren;
• Overstijgend meedenken op creatief en commercieel vlak, met als doel de positie van ons merk
te versterken en nog beter onder de aandacht te brengen bij de beoogde doelgroep;
• Uitwerken van marketingacties;
• Effectief inspelen op marketing-, communicatie- en PR-kansen;
• Aangaan en onderhouden van contacten met relevante externe partijen.
Klantadvies
• Beantwoorden van e-mails en informatieverzoeken en het geven van advies aan
geïnteresseerde klanten/ouders;
• Administratief verwerken van nieuwe inschrijvingen;
• Ondersteuning bij het verwerken van aanvragen voor ruil- & extra opvangdagen;
• Tijdens verlofperiodes neem je de kindplanning over. Je beoordeelt de plaatsingsmogelijkheden
en zorgt voor een zo efficiënt mogelijke kindplanning.
Functie eisen
Wij komen graag met je in contact als je voldoet aan de volgende functie eisen:
•
Een afgeronde relevante HBO opleiding bij voorkeur in marketing/communicatie;
•
Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
•
Je hebt analytisch inzicht, kunt goed overzicht behouden en maakt je het puzzelen met de
planning graag eigen;
•
Een goede beheersing van de Nederlandse (niveau 3F) en Engelse taal in woord en geschrift;
•
Affiniteit met kinderopvang en de Reggio Emilia benadering, ideeën en kenmerken;
•
Initiatiefrijk, sociaal en zelfstandig;
•
Creatief en vernieuwend met tekst en beeld;
•
Klantgericht, dienstverlenend;
•
Ervaring met Wordpress, content management systemen, sociale media kanalen;
•
Het is een pre als je bekend bent met de softwareprogramma’s Konnect en Kidsvision.

Hestia biedt
Hestia is een familiebedrijf. Zij heeft een sterke merkbelofte en is vooruitstrevend en ondernemend.
Zij biedt een persoonlijke, huiselijke en prettige sfeer binnen een professioneel en kleinschalig team
van medewerkers. Er is ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
De salariëring is volgens schaal 7 van de CAO Kinderopvang. Indeling van de werkdagen in overleg,
waarbij beschikbaarheid op de woensdag wel gewenst is.
Er is een mogelijkheid tot deelname aan het Bedrijfsfitness Nederland plan.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief
waarin je goed onderbouwt waarom je graag bij onze organisatie zou willen werken, samen met
jouw CV. Je kunt deze richten aan het e-mailadres info@hestiakinderopvang.nl. t.a.v. mevrouw
L. Kuiper.
Jouw sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Sollicitaties worden bij binnenkomst direct
in behandeling genomen. Sluitingsdatum 30 november 2018.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je bellen met mevrouw Kuiper via het
telefoonnummer: 020-6618710.
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