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Vacature teammanager Support 
Ronald McDonald Kinderfonds – 20 uur per week 

 
Quote + foto van Miranda  
Miranda Noorlander (Adjunct-Directeur Ronald McDonald Kinderfonds)  
“Keeping families close! Daar doen we het voor! Het Ronald McDonald Kinderfonds is kwaliteit 
gedreven, gastvrij, betrouwbaar en verbindend. Zijn dit waarden die ook op jou van toepassing 
zijn en ben je toe aan een betekenisvolle functie waar geen dag hetzelfde is? Reageer dan op 
de vacature teammanager Support en wie weet worden wij collega’s!” 
 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. 
In twaalf Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van 
het ziekenhuis, zodat ze altijd in de buurt zijn voor een kus, knuffel of verhaaltje voor het 
slapengaan. In twaalf Ronald McDonald Huiskamers in het ziekenhuis kunnen families in 
huiselijke sfeer ontspannen en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een 
zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald 
Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donateurs.  
 
Als teammanager Support draag je, vanuit de landelijke organisatie, zorg voor een goede 
interne dienstverlening voor het Kinderfonds en de lokale Ronald McDonald Huizen, 
Huiskamers en vakantiehuizen. Je rapporteert aan de adjunct-directeur van het Ronald 
McDonald Kinderfonds. 
 
Je bent verantwoordelijk voor:  

• Het waarborgen van relevante en efficiënte dienstverlening van het Ronald McDonald 
Kinderfonds op een breed pakket van aandachtsgebieden: HR, ICT, landelijke 
vrijwilligersactiviteiten, facilitaire zaken, duurzaamheid en logistiek. Hiervoor ontplooi je 
zelf initiatieven, maar neem je ook de leiding over projecten en zit je klankbordgroepen 
voor om de behoeften van de Ronald McDonald Huizen goed te achterhalen.  

De aandachtsgebieden ICT en HR zullen het grootste deel van je tijd vragen. 
• De HR taken omvatten o.a. het up-to-date houden van het HR beleid, het opzetten en 

evalueren van interne opleidingen, het meten en bewaken van 
medewerkerstevredenheid en het aannemen van de rol van preventiemedewerker. 

• De ICT taken omvatten o.a. het aansturen van de extern ingehuurde helpdesk en in 
afstemming met de extern ingehuurde ICT manager de huidige ICT infrastructuur (o.a. 
Microsoft Teams en Salesforce) passend houden bij de behoeften van de organisatie. 

• Het aansturen, coachen en coördineren van 6 medewerkers van de Front Office met 
ieder hun eigen specialisme (office management, directiesecretariaat, HR, 
donateursservice, (interne) eventondersteuning) om bovenstaande aandachtsgebieden 
goed te borgen.  

• Afstemming met de andere teammanagers en de adjunct-directeur van het Ronald 
McDonald Kinderfonds voor een goede aansluiting op de initiatieven op het gebied van 
fondsenwerving, communicatie, innovatie en finance. 

• Het opstellen van een support jaarplan en bijhorende begroting ondersteunend aan de 
meerjarenstrategie van het Ronald McDonald Kinderfonds. 

 



 

 

Profiel  
• Minimaal hbo+ werk- en denkniveau en een relevante opleiding. 
• Dienstverlener pur sang, die goed aanvoelt waar de behoeften liggen. 
• Generalist, die hoofd- en bijzaken kan onderscheiden. 
• Ervaren in het aansturen van een team met uiteenlopende specialismes. 
• Kan zich helder en beknopt uitdrukken en verstaat de kunde om (ICT) jargon toe te 

lichten. 
• Bruggenbouwer tussen de behoeften van de organisatie aan de ene kant en de 

mogelijkheden van het Ronald McDonald Kinderfonds aan de andere kant. 
• Het Ronald McDonald Kinderfonds is een organisatie die net zo divers wil zijn als de 

gezinnen die het ondersteunt. De organisatie kenmerkt zich door de informele en 
hartelijke cultuur. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender(identiteit en -
expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of chronische ziekte.  

 
 
Wat bieden wij?  
Je gaat werken in een betrokken organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief. Het salaris is, 
afhankelijk van ervaring, minimaal € 3.796,99 bruto en maximaal € 5.479,77 bruto per maand 
(op basis van 36 uur), schaal J. Het betreft een part-time functie voor 20 uur per week. 
Verdeling van de uren over de week bepalen we in overleg. Het is mogelijk om thuis en op 
kantoor te werken. Wij hebben flexibele werktijden en -plekken en ons kantoor ligt op een 
paar minuten loopafstand van station Amersfoort. De aanstelling is voor een jaar met de 
intentie om deze daarna om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Gewenste 
startdatum 15 januari 2022.  
 
Solliciteren of meer informatie?  
Het Ronald McDonald Kinderfonds laat zich in deze procedure bijstaan door ROMYN 
Recruitment. Zij zijn exclusief verantwoordelijk voor het succesvol invullen van de functie en 
doen dit geheel op pro-deo basis. Heb je interesse? Stuur uiterlijk dinsdag 9 november 2021 
een korte motivatie en actueel cv naar Marleen Wallerbosch, via 
marleen.wallerbosch@romynrecruitment.nl. Voor nadere informatie kun je bellen met Marleen 
op nummer 0649271220. 
 
Na een selectie door ROMYN Recruitment zal met geschikte kandidaten een kort 
screeningsgesprek worden gevoerd. Op woensdag 24 november worden de geselecteerde 
kandidaten uitgenodigd bij het Ronald McDonald Kinderfonds voor 2 tandemgesprekken met 
een aantal directe collega’s. Graag deze dag vrijhouden. 
 
 
 
 


