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: Samenwerkende onthaalouder
Bedrijfsnaam:Dienst Onthaalgezinnen Brasschaat
Uiterste sollicitatiedatum: 1 oktober 2019
Categorie: kinderopvang 0 – 3 jaar
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
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Ben je afgestudeerd, zit je in een flex-traject, ben je een werkstudent…of zoek je een
uitdaging om kinderopvang nog meer te verbeteren? Lees dan zeker verder!
Vanaf 1 januari 2020 wordt er een nieuwe kinderopvang geopend (0 – 3 jaar). Wil je deze mee
vorm geven samen met nog 2 gemotiveerde collega’s, dan zoeken wij jou!
De opvanglocatie is 10 uur per dag open van maandag tot vrijdag. De werkuren worden
onderling verdeelt wat maakt er dat soms al eens lange dagen bij zitten. Maar voor wie
gemotiveerd is en een passie heeft voor kinderen vliegen de uren zo voorbij, toch?!
Ben jij die gemotiveerd persoon, wil jij het spel van kinderen verrijken en de ontwikkeling
optimaal stimuleren, dan zit je bij ons aan het juiste adres. Heb je het gevoel dat je nooit
uitgeleerd geraakt als het op pedagogische visies aan komt. Dat je echt iets voor ouders wil
betekenen en heb je een echte teamgeest, solliciteer dan snel!
Wij zoeken mensen die gemotiveerd zijn, ideeën hebben en hun pedagogische visie echt willen
uitzetten in deze nieuwe kinderopvang. Is dit allemaal op je lijf geschreven, aarzel dan niet en
neem snel contact op.
De locatie is gelegen op het domein van OLO te Brasschaat. En als je mee wil deel uitmaken
van ons team dan kan je alle informatie krijgen via :
info@onthaalgezinnen-brasschaat.be
Contact : Mevr. Ilde van Oevelen
Of https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/59275101/samenwerkende-onthaalouders

We verwelkomen je alvast met open armen!
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