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 in de dienst onthaalouders
Bedrijfsnaam:

Landelijke Kinderopvang

Uiterste sollicitatiedatum: geen
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
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Vacaturebericht:
Bij Landelijke Kinderopvang is er momenteel een vacature voor

Verantwoordelijke Kinderopvang in de dienst onthaalouders
(m/v)
Regio Sint-Truiden

Deeltijds (20u), onbepaalde duur

Functie:

De Dienst voor Onthaalouders biedt dagopvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding in een huiselijke
omgeving aan kinderen tussen 0 en 3 jaar. Hierbij wordt de nodige aandacht en zorg besteed aan de
algemene ontwikkeling van het kind via spel, taal, beweging en met en het nodige respect voor de
eigenheid van het kind.
Alle onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor Onthaalouders van Landelijke Kinderopvang worden
begeleid door de dienst, die erkend en gesubsidieerd is door Kind & Gezin.
De nieuwe verantwoordelijke kinderopvang van de dienst onthaalouders in St.-Truiden zorgt samen met
3 collega’s voor de juiste omkadering van de aangesloten onthaalouders, specifiek via onderstaand
takenpakket:

Pedagogisch begeleiden van onthaalouders in locaties gezinsopvang en groepsopvang
Je begeleidt de onthaalouders via huisbezoeken.
Je ondersteunt de onthaalouders bij vragen en problemen op pedagogisch vlak
Je begeleidt vormingsactiviteiten voor de onthaalouders (meestal ’s avonds)
Je werkt actief samen met je collega’s verantwoordelijken van de dienst
Werven van nieuwe onthaalouders
Je onderneemt acties om nieuwe onthaalouders te werven
Je werkt hiervoor samen met o.a. de regioverantwoordelijke werving en selectie.

Vereisten:
-

-

Je bent in het bezit van een bachelor diploma: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager
onderwijs, secundair onderwijs, gezinswetenschappen, maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie,
sociaal werk, sociale readaptatiewetenschappen, toegepaste psychologie, verpleegkunde; een
bachelor of master diploma van een studierichting van het studiegebied Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen
Je beschikt over coaching vaardigheden.
Je hebt affiniteit met de sector.
Je bent in het bezit van een wagen.

Aanbod:
-

Een deeltijds contract (20u) van onbepaalde duur .
Je maakt deel uit van een grote groep “Ons”, binnen een sterk groeiende zorgsector.
Naast een correct loonpakket mag je rekenen op een degelijke ondersteuning binnen de groep.
Ons staat voor een gezond evenwicht tussen privé- en professioneel leven.

Meer info:
-

Selectiedienst: 016/24 49 05
Wenst u meer info over de werking van Landelijke Kinderopvang, surf naar
www.landelijkekinderopvang.be
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Interesse:

Solliciteer bij voorkeur via de onderstaande link.

[Online solliciteren]
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