Vacature Kinderbegeleid(st)er
Functieomschrijving
Als kinderbegeleid(st)er organiseer je het groepsgebeuren in een leefgroep. Je staat in voor de verzorging,
ontplooiing, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen (0-3 jaar), in overleg met de directeur
• In samenspraak met de ouders verzeker je de opvoeding en opvang van het kind
en draag je op die manier bij tot zijn harmonische persoonlijkheidsontplooiing.
• Je fungeert als vertrouwenspersoon voor de ouders en hun kind.
• Op pedagogisch verantwoorde wijze begeleid je een groep kinderen,
waarbij je hierover reflecteert en rapporteert.

Bedrijfsprofiel
Je rapporteert als kinderbegeleider rechtstreeks aan de directeur. Je werkt nauw samen met de kinderbegeleiders binnen het team. Als kinderbegeleider ben je flexibel inzetbaar in beide leefgroepen van de
Slabbertjes

Profiel

Jobgerelateerde competenties

• Je bent in het bezit van een diploma van
kindbegeleid(st)er
• Je bent vaardig, hartelijk en fijngevoelig in
de begeleiding van kinderen.
• Je bent contactvaardig en tactvol in de
omgang met ouders.
• Je kan zowel zelfstandig werken als vlot in
teamverband functioneren.
• Je kan je flexibel opstellen.
• Je bent bereid tot permanente vorming.
• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands
• Je bent bereid elke werkdag te werken in
wisselende diensten tussen 7u en 18u

Als kindbegeleid(st)er heb je een verzorgende,
relationele en pedagogische taak
• Je begeleidt het kind bij het leren
van de dagelijkse handelingen
• Je zorgt voor een warm onthaal
van het kind in de opvang
• Je verzorgt het kind en signaleert veranderingen in de
gezondheidstoestand van het kind aan de directeur
• Je hebt tijdens je verzorgende taken (voeding,
verluieren, hygiënische en medische zorg)
extra oog voor de individuele contactmomenten
• Je registreert de opvolggegevens van de activiteiten
en voert administratieve taken punctueel uit
• Je bent een teamspeler met zin voor verantwoordelijkheid & samenwerking

Aanbod
Wij bieden jou een job in een kleinschalige werkomgeving waar je kansen krijgt om je talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Wij bieden je een (deeltijdse) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met
mogelijkheid tot verlenging. Je zal verloond worden in barema B2A, conform de barema’s van Kind en Gezin.

Contactgegevens
Je vindt de vacatures op de website van de VDAB onder vacaturenummer 62564842 en 62601193
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Heidi Poelmans, directeur via 016 290585 of
info@deslabbertjes.be
Wil je kennismaken met onze werking dan kan je meer informatie terugvinden via www.deslabbertjes.be
Solliciteren kan per mail en/of per post met een motivatiebrief en CV
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