Lokaal bestuur Herenthout
werft aan:

BEGELEIDER KINDEROPVANG
contractueel ● 25,5/38 ● vervanging (t/m 31/12/22)
✓ Zoek jij een zeer boeiend en gevarieerd takenpakket met tal van uitdagingen zoals samenwerken
met (groot)ouders, met de buurt en de school, opvangen van kinderen met een specifieke
zorgbehoefte, werken met talenten van kinderen, …
✓ Zoek jij een dynamische en gezellige werkomgeving waarin professionaliteit en engagement
centraal staan?
✓ Zoek jij een job waarin je de kans krijgt om je talenten in te zetten en je verder te ontwikkelen?
✓ Dan ben jij de begeleider die wij zoeken!
Algemeen profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in het werken met kinderen en hebt een zekere affiniteit met de sector.
Je houdt van alle kinderen en je speelt graag met kinderen.
Je gaat enthousiast, maar ook rustig en erg verantwoordelijk om met kinderen in je groep.
Je zet je talenten (dans, toneel, sport, crea, …) in.
Je werkt op een professionele manier samen in een team van begeleiders, onder leiding van een coördinator.
Je bouwt mee aan een fijne werksfeer en je integreert je vlot in het team.

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Een job met veel voldoening, die je rijker maakt als mens.
Kinderen waar je zoveel gaat van leren, die je energie geven en ervoor zorgen dat je alert blijft.
Veel zelfstandigheid en ruimte voor initiatief.
Een enthousiast team en de nodige professionele ondersteuning.
Een halftijdse job met een flexibel uurrooster.
Loonbarema C1-C3 of D1-D3 met volledige overname van relevante ervaring (een loonsimulatie kan opgevraagd
worden).
Tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ecocheques.

Vragen?
Contacteer Els Alen, diensthoofd Huis van het Kind via (T) 014 50 27 76 of via huisvanhetkind@herenthout.be

Solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief via personeelsdienst@herenthout.be of per post naar lokaal bestuur, t.a.v. de personeelsdienst,
Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout ten laatste 12 december 2021.

Meer info op www.herenthout.be/vacatures

