Lokaal bestuur Herenthout
werft aan (m/v/x):

BEGELEIDER KINDEROPVANG
halftijds ● contract onbepaalde duur ● IFIC-barema cat 11
Buitenschoolse kinderopvang vandaag betekent meer dan het opvangen en verzorgen van kinderen alleen. Het is een plaats
waar kinderen zich thuis kunnen voelen en zich optimaal kunnen ontplooien. Een plaats ook waar ouders elkaar ontmoeten
en ervaringen kunnen uitwisselen.
Ben jij gek op kinderen en weet je wat ze leuk vinden? Durf jij ‘out of the box’ te denken? Ben jij een echte teamspeler
waarbij creativiteit hoog in het vaandel staat? 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?
Dan ben jij de begeleider die wij zoeken!

Algemeen profiel
•

•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur een attest, eindstudiebewijs of diploma van een door Kind en Gezin erkende opleiding
meegedeeld op de ‘lijst kwalificatiebewijzen erkende buitenschoolse opvang’ OF je hebt ervaring in het werken met
kinderen en bent bereid om binnen de zes jaar een opleiding te volgen (binnen je uurrooster).
Je toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de anderen.
Je gaat enthousiast, maar ook rustig en erg verantwoordelijk om met kinderen in je groep.
Je kan improviseren en experimenteren en je bent creatief ingesteld
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 vaste halftijdse job met een flexibel uurrooster.
Loonschaal IFIC barema cat.11 met volledige overname van relevante ervaring (een loonsimulatie kan opgevraagd
worden).
Tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.

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

Solliciteren?
Stuur je CV, motivatiebrief en diploma via personeelsdienst@herenthout.be ten laatste op 3 oktober 2022.

Meer info op www.herenthout.be/vacatures

