Felies vzw
Britsierslaan 5 • 1030 Schaarbeek
info@felies.be • www.felies.be

Vacature IBO De Mallemolen in De Haan
Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang

Deeltijdse (28/36) begeleider in de buitenschoolse kinderopvang IBO De Mallemolen
- vervangingsovereenkomst
Bij voorkeur starten op 02/05/2022

Felies vzw

Felies vzw stelt zich tot doel het behartigen van kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen
toegankelijke kinderopvang, met bijzondere aandacht voor de opvang van kinderen uit
kwetsbare gezinnen en dit voor kinderen van 0 tot 12j.

Als koepelorganisatie willen wij de reeds ontwikkelde knowhow op het terrein van de

kinderopvang bundelen en de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Wij zijn

hierbij niet blind voor de principes van moderne organisatieontwikkeling en streven naar een
voortdurende dynamiek en vernieuwing.

Voor ons initiatief buitenschoolse opvang in De Haan zijn wij op zoek naar een
kinderbegeleider die kan starten begin mei. Wij organiseren buitenschoolse

kinderopvang voor en na school, op woensdagnamiddag, op zaterdag en tijdens de
schoolvakanties.

1

Functie

•
•
•
•
•
•

2

Je staat als kinderbegeleid(st)er in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Je speelt met de kinderen en organiseert activiteiten.

Je communiceert met de ouders over het verloop van de opvangdag.
Je neemt deel aan teamvergaderingen.
Je neemt deel aan vormingen.

Je werkt voornamelijk voor en na school en tijdens de schoolvakanties

Profiel

•

OF
•

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur kinderzorg of in een
sociale/verzorgende richting

Je hebt een attest ‘begeleider in de buitenschoolse kinderopvang’ OF je bent bereid
de cursus te volgen

•

In het bezit zijn van een blanco uittreksel van het strafregister Model art. 596.2
(vroegere model 2)

•

ervaring in de kinderopvang is een pluspunt
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•

Je bent bereid tot het werken binnen een flexibel uurrooster: na schooluren,

woensdagnamiddagen, zaterdagen en schoolvakanties
•
•
•
•
•
•
•

3

Je kan zelfstandig werken

Je bezit over vlotte communicatieve vaardigheden
Je hebt een passie om met kinderen te werken
Je leert vlot bij

Je bent creatief ingesteld
Je bent flexibel

Je bent stressbestendig

Kerncompetenties

•

Je bent empathisch: je kan je inleven en rekening houden met gevoelens, behoeften
en wensen van anderen.

•
•

Je bent integer: je kan op een professionele, correcte en oprechte manier handelen.
Je bent contactvaardig: je kan feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk
maken.

•

Je hebt verantwoordelijkheidszin: je engageert je op een plichtsbewuste manier om

de eigen resultaten en die van de groep te realiseren en de gemaakte afspraken na te
komen.
•
•

Je kan samenwerken: je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk doel.

Je bent flexibel: je kan je gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties
waarin je je bevindt.

4

Aanbod

Je ontvangt een verloning volgens de barema’s van de kinderopvang pc 331 (B3)

•

Een volwaardige eindejaarspremie

•

Halftijdse aanbieding 28/36 (werkweek van 36u)

•

Vervangingsovereenkomst

•

5

Waar en hoe solliciteren

Interesse?

Laat ons proeven van je enthousiasme en motivatie!
Solliciteren per mail met CV en motivatiebrief naar nadia.maazouzi@felies.be.

Je mag ook steeds een filmpje maken van max 1minuut en overtuig ons om jou uit te
nodigen voor een gesprek.
Gelijke kansenbeleid
Felies voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht
hun gender, geaardheid, levensbeschouwing, afkomst, leeftijd of beperking.
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