Word jij de nieuwe samenwerkingspartner van ViaViela?
Lees meer over de voordelen van ondernemen in gastouderopvang
Franchise Gastouderopvang
Regio: Alkmaar, Amersfoort, Breda, Den Haag, Hilversum, Nijmegen, Utrechtse
Heuvelrug, Venlo en Weert
ViaViela heeft samen met haar gastouders in de afgelopen 10 jaar voor meer dan 70.000 kinderen
opvang verzorgd. We durven dus gerust te zeggen dat we dé expert op het gebied van goede
gastouderopvang zijn.
Word jij het ViaViela-gezicht voor jouw regio?
Vind jij het leuk om te investeren in mensen en heb je de drive om op zoek te gaan naar de perfecte
match tussen ouders en gastouders? Ben jij voor ouders de expert op het gebied van de beste
opvang en zet jij gastouders in als jouw ambassadeurs? Dan is ondernemen via ViaViela echt iets
voor jou!
Na een gedegen inwerktraject ga je, met hulp van ons, van start als zelfstandig franchisenemer bij
het grootste gastouderbureau van Nederland om in nauwe samenwerking een volwaardig
klantenbestand op te bouwen.
De voordelen van samenwerken met ViaViela
 Je werkt voor een A-merk binnen de gastouderopvang
 Je wordt continu voorzien van potentiële nieuwe klanten via onze matchingwebsite Oppas.nl
 Je bent actief in een eigen werkgebied
 Je kunt van start zonder aanvangsinvesteringen
 Je maakt gebruik van een bestaande, stevig gefundeerde basis qua marketing, administratie,
systemen enz.
 Je wordt volledig ondersteund door ons op alle aspecten van het ondernemerschap en het
exploiteren van een eigen gastouderbureau

Gewenste vaardigheden en deskundigheid
Als houder ben je verantwoordelijk voor de omzet, marge, kwaliteit en personele bezetting van je
gastouderbureau. In deze rol ben je dagelijks actief op het gebied van acquisitie en relatiebeheer. Als
aankomend franchisenemer start je met een intensief trainings- en inwerkprogramma. Ons doel? Jou
helpen succesvol te worden!

Wat vragen we van jou:
 Je hebt een HBO werk- en denkniveau
 Je bent aantoonbaar gedreven, ondernemend, commercieel en resultaatgericht
 Je beschikt over ambitie en overtuigingskracht
 Je hebt een professionele affiniteit met kinderen, opvoeden en ontwikkeling
 Je hebt een pedagogische opleiding gevolgd of bent bereid deze alsnog te volgen
 Je bent in het bezit van een auto, telefoon, computer en (thuis)kantoor in het werkgebied
 Je bent minimaal 24 uur beschikbaar, verdeeld over 5/6 werkdagen (ook in de avonduren en
in het weekend)

Over dit bedrijf
ViaViela: wat we doen ViaViela is het grootste gastouderbureau van Nederland. Met ruim 55
vestigingen zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van duizenden kinderen. Wij
zorgen ervoor dat onze gastouders voldoen aan alle wettelijke eisen en dagen hen uit om zich verder
te ontplooien. Daarnaast brengen we ouders en gastouders bij elkaar en ondersteunen we hen bij
alles rondom de opvang.
ViaViela: maakt ondernemen mogelijk ViaViela heeft haar hoofdvestiging in Lieshout. Vanuit onze
hoofdvestiging vangt onze afdeling Klantenservice veel vragen van ouders en gastouders voor je op.
Hier vind je ook de specialisten die jou ondersteunen op het vlak van pedagogiek, de wet
kinderopvang, administratieve werkwijzen en ondernemersvaardigheden.
Zo kun jij doen wat je het liefste doet: ondernemen!

Gebieden
Op dit moment zijn we voor de volgende specifieke gebieden op zoek naar een nieuw gezicht
namens ViaViela: Alkmaar, Amersfoort, Breda, Den Haag, Hilversum, Nijmegen, Utrechtse Heuvelrug,
Venlo en Weert.
Staat het werkgebied dat jij graag vertegenwoordigt er niet bij?
Voel je vrij om ons je motivatie toe te sturen. Wij kijken graag samen met je naar de mogelijkheden.
Voor nu, of voor in de toekomst.

Interesse?
Stuur dan je motivatie met cv via sollicitatie franchisenemer naar ons toe. We zien hierin, naast je
ervaring, graag voorbeelden terugkomen waaruit blijkt dat jij commercieel en resultaatgericht aan de
slag gaat en daarmee een ambitieuze ondernemer in de dop bent.
Meer weten over ViaViela?
Bekijk onze site ViaViela.nl of volg ons via Facebook, Twitter of Blogspot.
Wij geloven in de kracht van onze eigen werving en selectie. Van aangeboden hulp of ondersteuning
hierin, zullen wij geen gebruik maken.

