
 

 

 

 

 

 

Vacature 

Assistent-manager Ronald McDonald Hoeve 
(24 uur per week; zwangerschapsvervanging) 
 

 

Ronald McDonald Kinderfonds 

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt er al ruim 35 jaar voor dat zieke en zorgintensieve kinderen 

en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. Door het aanbieden van 12 Huizen waar ouders en 

broertjes en zusjes van zieke kinderen kunnen logeren vlak bij het ziekenhuis, 12 Huiskamers waar 

kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn en 3 vakantiehuizen voor zorgintensieve kinderen en 

hun ouders en broertjes en zusjes. Ieder Huis wordt in dit netwerk zelfstandig aangestuurd door een 

eigen stichtingsbestuur. Het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen 

ontvangen geen subsidie en functioneren dankzij vrijwilligers, sponsors en donateurs. 

 

Het Ronald McDonald Kinderfonds is de Nederlandse afdeling van het internationale Ronald 

McDonald House Charities. De Ronald McDonald Huizen zijn autonome stichtingen die ondersteund 

worden in het bereiken van hun doel door het Ronald McDonald Kinderfonds. 

 

Ronald McDonald Hoeve 

In de Ronald McDonald Hoeve kunnen gezinnen met een zorgintensief kind terecht voor een 

welverdiende en vaak ook broodnodige vakantie. Dit is inmiddels ruim 10 jaar mogelijk onder het 

motto ‘Onbeperkt samen genieten’. Zo’n 60 vrijwilligers spelen ook bij de Hoeve een belangrijke rol. 

De Ronald McDonald Hoeve biedt niet alleen vakantieaccommodatie, maar ook logeerkamers en een 

Huiskamer voor ouders, broertjes en zusjes van kinderen die bij Revalidatie Friesland in 

Beetsterzwaag (poli)klinisch behandeld worden. De Hoeve heeft 4 appartementen en drie kamers en 

verwelkomde in 2020 bijna 200 gezinnen. 

 

Bestuur / management 

Stichting Ronald McDonald Hoeve heeft een vijfkoppig bestuur dat de eindverantwoordelijkheid 

draagt voor een huiselijk en gastvrij verblijf van de gasten en voor het optimaal functioneren van de 

Ronald McDonald Hoeve. Het bestuur bepaalt het beleid, de uitvoering hiervan ligt hoofdzakelijk bij 

het management. De dagelijkse leiding van de Hoeve is in handen van het management dat bestaat 

uit een manager en twee assistent-managers. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Assistent-manager 

De functie van assistent-manager is een brede, operationele functie met inhoudelijke en 

organisatorische elementen. In deze vacature ligt de focus op de interne organisatie en specifiek bij 

de portefeuilles gasten en financiën. Je bent eerste aanspreekpunt voor de gasten, verantwoordelijk 

voor het verwerken van vakantieaanvragen in het reserveringssysteem VIPS en de operationele 

vertaling ervan in de Hoeve. Ook aftercare behoort tot je takenpakket. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor de organisatie van de Twinkelactiviteiten die i.s.m. onze vrijwilligers worden 

georganiseerd. O.b.v. de aanwezige gasten stem je de interne bezetting af met je collega assistent-

manager. Je communiceert de schoonmaakplanning met het schoonmaakbedrijf. Je verzorgt de 

boekhouding, betaalt facturen, beheert de kas en verzorgt de facturatie. Tenslotte heb je een rol in 

de ondersteuning en organisatie van HomeRide/HomeRun/Homewalk, de Ronald McDonald Regatta 

en ons paardrijweekend en bent hierbij ook aanwezig. 

 

De assistent-manager werkt vanuit de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag en ontvangt leiding 

van de manager. De assistent-manager onderhoudt een goede relatie met de directe collega’s, de 

vrijwilligers, het bestuur, de collega’s van het Ronald McDonald Kinderfonds en andere Ronald 

McDonald (vakantie)Huizen. 

 

Profiel assistent-manager 

• Relevante, afgeronde HBO-opleiding 

• Communicatief en sociaal vaardig 

• Bij voorkeur ervaring in de hospitality 

• Ervaring met een boekhoudpakket (bij voorkeur AccountView), een reserveringssysteem 

(bij voorkeur VIPS) en relatiebeheersysteem Salesforce zijn een duidelijke pré 

• Plan- en organisatievermogen voor het plannen en coördineren van werkzaamheden en 

afspraken 

• Accuraat 

• Flexibiliteit voor het kunnen inspelen op veranderende werkomstandigheden en een 

dynamische werkomgeving 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Ervaring met social media 

• Woonachtig in de regio en bij voorkeur ook Friestalig 

• Flexibel in werktijden en geen vakantieplannen voor de komende zomerperiode 

• In het bezit van rijbewijs en auto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Stichting Ronald McDonald Hoeve biedt een uitdagende functie. Beloning is conform CAO 

Ziekenhuiswezen (schaal 50, maximaal € 3.774 bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Het 

betreft een dienstverband van 24 uur, voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Startdatum: 1 mei 2021. 

 

Procedure 

Het management van de Ronald McDonald Hoeve doet de briefselectie en voert de 

sollicitatiegesprekken. De procedure wordt administratief ondersteund door het Ronald McDonald 

Kinderfonds. Indien gewenst kunnen er in het eindstadium referenties worden ingewonnen van 

benoembare kandidaten.  

 

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een motivatiebrief en cv, kunnen worden geschreven ter 

attentie van Marc Stallinga, manager Ronald McDonald Hoeve. De sollicitaties kunnen verstuurd 

worden naar sollicitatie@kinderfonds.nl. 

 

De sluitingsdatum is woensdag 10 maart. Uiterlijk maandag 15 maart worden de geselecteerde 

kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dit zal plaatsvinden op woensdag 17 maart 2021, 

houd hier alvast rekening mee in je agenda. 

 

Informatie 

Meer informatie is te vinden op www.kinderfonds.nl/hoeve. Vragen over de functie of de 

selectieprocedure kunnen gesteld worden aan Marc Stallinga, manager Ronald McDonald Hoeve. Hij 

is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 06 - 57945175 (tussen 12.00 en 

13.00 en tussen 16.00 en 17.00 uur). 
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