Wij zijn momenteel op zoek naar een enthousiaste medewerker voor volgende vacature:

Deskundige (pedagogisch medewerker) dienst kinderopvang
(halftijdse, contractuele functie in weddeschaal B1-B3)

Contract en verloning:
 Contractuele aanwerving van onbepaalde duur;
 Halftijds (19 uur/week);
 Weddenschaal B1-B3 – bruto geïndexeerd maandsalaris
min. € 1.230,39 - max. € 2.073,17(halftijdse tewerkstelling).

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je kandidatuur, vergezeld van CV, motivatiebrief en
kopie diploma, ten laatste op dinsdag 03 september 2019 per email naar personeelsdienst@ocmw.overijse.be, per
aangetekende brief naar OCMW Overijse, Dr. J.P.
Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse t.a.v. de personeelsdienst, of
kom ze persoonlijk overhandigen.
De kandidaten die in aanmerking komen voor de functie zullen
worden uitgenodigd voor een aanwervingsexamen dat zal
plaatsvinden in de tweede helft van september 2019.

Meer weten?
Aarzel niet om meer informatie op te vragen over de functie,
de arbeidsvoorwaarden en/of de selectieprocedure bij de
personeelsdienst via personeelsdienst@ocmw.overijse.be of
02/785.34.43.

Je takenpakket: als deskundige sta je in voor de opvolging van de pedagogische kwaliteit binnen de
dienst kinderopvang van het OCMW Overijse. Tijdens huisbezoeken werk je hiertoe samen met de
onthaalouders en in samenwerking met de verantwoordelijke plan je verbeteracties. Daarnaast fungeer
je als back-up voor de verantwoordelijke van de dienst zodat de coördinatie en continuïteit van de
werking steeds gegarandeerd is.
Jouw profiel:
 je beschikt over een diploma door Kind & Gezin opgenomen in het ‘schema kwalificaties
verantwoordelijken vanaf 19 opvangplaatsen’ (https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schemavanaf19plaatsen.pdf );
 het stimuleren en inspireren van anderen om zichzelf te verbeteren zit jou in het bloed;
 je bent communicatief sterk;
 je kan vlot met een computer werken en hebt kennis van courante Officetoepassingen;
 zowel zelfstandig als in team werken, spreekt jou aan;
 je beschikt over een ‘attest levensreddend handelen bij kinderen’ of je bent bereid om dit op korte termijn
te behalen.
 je begrijpt en spreekt voldoende Nederlands, hetgeen je kan aantonen door het voorleggen van een
diploma uitgereikt door een Nederlandstalige onderwijsinstelling of een ‘bewijs van kennis van het
Nederlands.’
Tewerkstellingsplaats: OCMW Overijse, Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse.
Wat biedt OCMW Overijse?: Een divers takenpakket in de sociale sector, waar werken voor en met
mensen centraal staat, wacht op jou. Naast een salaris volgens de toepasselijke weddeschaal, bieden
we je nog bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques van €8, fietsvergoeding van €0,24/km, 75%
tussenkomst in kosten openbaar vervoer en ruime vormingsmogelijkheden & overlegmomenten. Er
wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar (met de mogelijkheid om
deze met 1 jaar te verlengen).

