SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: verantwoordelijke kinderopvang Babilou Overijse en Zaventem
Bedrijfsnaam: Babilou Belgium
Uiterste sollicitatiedatum:
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x

x
x
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Je takenpakket:
- Je bent verantwoordelijke voor 2 kinderdagverblijven.
- Je bent de contactpersoon, het aanspreekpunt voor ouders en zorgt voor een warm
onthaal van hun kinderen.
- Je selecteert, coacht en ondersteunt de medewerkers.
- Je zorgt voor de goede werking van het team en maakt uurroosters op.
- Je organiseert en plant de opvang van de kinderen in de leefgroepen.
- Je zorgt voor een correcte administratieve opvolging van regelgevingen, dossiers en
vergaderingen.
Je profiel:
- Je behaalde een diploma in een sociale/pedagogische richting.
- Je bent sterk in administratie en werkt vlot met allerlei informaticatoepassingen (MS
Office).
- Je kent en hebt voeling met de specifieke doelgroep en de leefwereld van kinderen.
- Je bent bereid om je werkweek flexibel te organiseren.
- Je hebt goede leidinggevende capaciteiten.
- Je bent sterk in het aanbrengen van structuur en het maken van planningen.
Het aanbod:
- Vervangingscontract tot einde zwangerschapsverlof met optie op vast.
- Zo snel mogelijke indiensttreding.
- Verloning volgens barema PC331 (brutoloon min. €2500)
- Een leuke job binnen een jong en dynamisch team
- Hospitalisatieverzekering (vanaf voorjaar 2019)
- Opleidingstraject binnen Babilou Belgium
- Kansen om te groeien binnen het team.
Plaats van tewerkstelling:
- Babilou Overijse, Brusselsesteenweg 145, 3090 Overijse
- Babilou Ikaros, Ikaroslaan 5, 1930 Zaventem
Waar en hoe solliciteren:
- Via e-mail: leen.de-wolf@babilou.com
Een eerste selectie gebeurt op basis van het CV, diploma en motivatie.
Vermeld als referentie: verantwoordelijke kinderdagverblijf en stuur ons een scan van je
diploma.
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