
 
 

 

Samen bouwen aan een Integraal Kindcentrum? Wij zoeken professionals met ambitie! 

 
ter versterking van ons directieteam zijn wij op zoek naar een 

 

Domijnregisseur 0-6 jaar  
uren in overleg 

 

Visie van Mondomijn 
Mondomijn draagt vanuit visie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en aantoonbare excellente kwaliteit bij 
aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit het beeld dat kinderen zich 24/7 ontwikkelen 
is ons aanbod breed en integraal en overstijgt de doelen van onderwijs en kinderopvang. Wij werken intensief 
samen met partners vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ' het beste uit 
zichzelf te halen'. 
De professionals in ons Kindcentrum werken vanuit kracht, samenwerking en een gedeelde pedagogische visie. 
Op basis van intern en extern wetenschappelijke onderbouwd onderzoek ontwikkelt Mondomijn voortdurend, 
met de samenleving van nu en de toekomst in ons vizier.  

Wie zoeken wij: 
Mondomijn is succesvol als jij, samen met je collega’s, ambassadeur bent van de gezamenlijke visie. Dit is 
hoorbaar en zichtbaar in reflectie, gedrag en houding. Je kunt je verplaatsen in het kind en bent in staat 
kinderen, ouders en teamleden vanuit autonomie te begeleiden. Je hebt ambitieuze verwachtingen van 
kinderen, van collega’s en van ouders. De resultaatgebieden in de functie zijn:  

• Aansturen van het eigen Domijn (met als resultaat dat zowel kinderen als medewerkers, in dialoog met 
ouders, in hun kracht staan en zich optimaal kunnen ontwikkelen) 

• Vervullen van behoeftes van medewerkers (met als resultaat dat medewerkers zich vitaal, competent, 
krachtig en kundig voelen in hun werk) 

• Je bent ambassadeur van Mondomijn (met als resultaat dat anderen geïnspireerd zijn door en betrokken 
zijn bij Mondomijn) 

• Het beste uit jezelf halen (met als resultaat dat je je vitaal, competent, krachtig en kundig voelt in je werk) 

• Voor je Domijn ben je verantwoordelijk voor de resultaatgebieden kindontwikkeling, personeel, 
huisvesting, financiën en leg je direct verantwoording af aan de directeur IKC Mondomijn. 

Om vanuit je hart invulling te kunnen geven aan de visie van Mondomijn is het belangrijk dat jij net als wij 
kijken naar de wereld om ons heen:  

• je hebt een passie voor kindontwikkeling 
• je bent geïnspireerd door de visie van Mondomijn en je bent in staat deze uit te dragen 
• je bent ruimdenkend en hebt een open vizier 
• je staat stevig in je schoenen, hebt flair en durft het ook toe te geven als je iets niet weet   
• je bent laagdrempelig 
• je werkt vanuit de overtuiging dat de beste resultaten geboekt worden door samen te werken  
• je weet mensen met elkaar te verbinden  
• je bent in staat te relativeren 



 
 

Wat bieden wij: 
Mondomijn is onderdeel van Korein en Qliq Primair Onderwijs en biedt een innovatieve, creatieve en 
dynamische werkomgeving. Samen met een ambitieus team mag je meebouwen aan ons integraal 
Kindcentrum. Je geeft leiding aan Domijn 1 en 2 (kinderen van 0 tot 6 jaar), waar je samen met een team 
verantwoordelijk bent voor een uitdagend, passend en gepersonaliseerd aanbod voor ieder kind. Mondomijn is 
52 weken per jaar open, van 7.30 tot 18.30 uur 

Mee bouwen? 
We nodigen je graag uit om te solliciteren! De procedure ziet er als volgt uit: 
De 1e   selectieronde vindt plaats op dinsdag 28 januari vanaf 16:00 uur. Op een nader te bepalen datum volgt  
een 2e selectieronde en mogelijk een assessement.   

De sluitingsdatum van deze vacature is op uiterlijk vrijdag 24 januari 2020. Solliciteren mag op je eigen 

persoonlijke wijze via https://werkenbijwijzijnjong.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-
prs/standaard?VcSn=1292 

Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature of over Mondomijn? Neem dan telefonisch contact op met 
Joke Tillemans (Directeur IKC Mondomijn), via tel.nr: 0492-662894. Voor alle overige vragen kun je terecht bij 
Esme Zarouali (recruiter Wij zijn JONG) via recruitment@wijzijnjong.nl. 
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