Lokaal bestuur Herenthout werft aan:

4/5 TEAM-EN INCLUSIECOACH KINDEROPVANG
Coachen, ondersteunen en leiden van het team om de beste zorg en opvang te
leveren aan de kinderen

4/5 tewerkstelling ● contract onbepaalde duur ● B1-B3
Functie-inhoud
•

•

•
•
•
•

Je waakt erover dat je teamleden in lijn met het vooropgestelde kader en visie werken. Je schept een klimaat waar
teamleden meedenken in termen van oplossingen, heldere beslissingen en gedragen afspraken. Je rol is coachend
en ondersteunend en waar nodig sturend.
Je ondersteunt de teamleden op diverse vlakken zoals: persoonlijk functioneren en groei, teamdynamiek en
teamwerking, samen tot gedragen beslissingen komen en onderlinge samenwerking. Ook in het omgaan met
moeilijk gedrag van kinderen kunnen zij op jou rekenen.
Je bent een belangrijke schakel tussen het beleid en het team. Je zorgt hierbij voor een heldere
informatiedoorstroom in beide richtingen.
Je bent een ambassadeur voor inclusieve werking.
Je bent creatief en kan methodieken inzetten om een doel te bereiken zowel met de kinderen als met je team.
Tijdens de opvanguren ben je zoveel mogelijk aanwezig op de werkvloer met de kinderen, je geeft het goede
voorbeeld en bewaakt de kwaliteit van de werking.

Algemeen profiel
•
•
•
•

Je hebt een bachelor diploma in een pedagogische richting of je hebt een bachelor diploma met minstens 2 jaar
ervaring in een leidinggevende of coachende functie én hebt affiniteit met de zorgsector.
Je hebt ervaring in het werken met kinderen met nood aan extra zorg.
Je bent een echte people manager. Coachend wanneer het kan, sturend wanneer het moet. Je houdt ervan om op
het terrein actief aanwezig te zijn en voeling te houden met wat er leeft binnen jouw team.
Je communiceert proactief, helder, open en respectvol. Je gaat écht in dialoog.

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 4/5 job met een flexibel uurrooster.
Loonbarema B1-B3 met overname van max. 10 jaar relevante ervaring (een loonsimulatie kan opgevraagd worden).
Tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering.

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 een kopie van je diploma via personeelsdienst@herenthout.be of per post naar lokaal bestuur,
t.a.v. de personeelsdienst, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout ten laatste op 25 november 2020.

Meer info op www.herenthout.be/vacatures

