
 

Vzw tAlternatief  is een sociale onderneming die actief is binnen de sociale economie in de regio Zuid West-Vlaanderen. 
Als werkervaringsfabriek bieden we tewerkstelling aan met de nodige aandacht voor diverse profielen en statuten. Vzw 
tAlternatief organiseert onder andere kinderopvang en buitenschoolse opvang in Kuurne. Vzw tAlternatief maakt deel 
uit van de netwerkorganisatie groep Ubuntu. Om het team te versterken en onze werking verder uit te bouwen zijn we 
op zoek naar een enthousiaste: 

 
             Coördinator Speelbende (m/v) 

 
 

 
Speelbende omvat de buitenschoolse kinderopvang Struisbeer, 2 kinderdagverblijven (Krokonijn en Kamelofant) en een binnenschoolse opvang. 
We bieden toegankelijke en laagdrempelige opvang waarbij participatie van kwetsbare gezinnen, respect voor diversiteit en sterke lokale 
inbedding centraal staan. 
 
Jouw hoofdtaak als coördinator is om de locatieverantwoordelijken en de dagelijkse werking te coördineren op inhoudelijk en organisatorisch 
vlak. Je bent onder andere verantwoordelijk voor: 

 Mee uitbouwen van de missie, visie en strategie en deze vertalen naar een dagelijks beleid 
 Leidinggeven aan en coachen van locatieverantwoordelijken op competenties en talenten zodat zij verder kunnen ontwikkelen en 

groeien 
 Verzekeren van een vlotte dagelijkse werking (afstemming middelen en personeelsbezetting, taakverdeling, afspraken, …) 
 Opvolgen van het financiële luik van de werking  
 Aanspreekpunt zijn van Speelbende en verzorgen van de interne en externe communicatie 
 Communicatie en netwerking met verschillende stakeholders (netwerken, lokaal bestuur, scholen, regionale partnerorganisaties, …)  
 Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening 
 Samenwerking, afstemming en overleg met algemeen coördinator sociale economie 
 Nauw samenwerken met de met ondersteunende diensten van Groep Ubuntu  
 Communicatie met en rapportage aan de Raad van Bestuur 

 
 
 
 
 
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en kernwaarden van de organisatie: je handelt vanuit een emancipatorische en inclusieve visie 

en staat open voor diversiteit. Je staat onbevooroordeeld open voor anderen en je bent gericht op samenwerken. Jouw werkhouding is er een 

van eigenaarschap en ondernemen en je beschikt hierbij over het nodige leervermogen. 

Als coördinator Speelbende beschik je over goede coördinerende en coachende vaardigheden. Je houdt je team gedreven door hun talenten te 
(h)erkennen en volop in te zetten én ze te versterken als het moet. Je bent een organisatietalent en inspirator: je kan mensen motiveren, het 
overzicht behouden en prioriteiten stellen. Je weet een visie te vertalen in concrete doelstellingen en acties, je bent sterk in verbanden leggen 
en beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin. Je kan zelfstandig werken en bent een krak in plannen en organiseren. Daarnaast kan je 
Speelbende extern uitdragen en ben je alert voor mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden.  
 
Je bent in het bezit van een sociaal/agogisch diploma op niveau bachelor. Ervaring in het ondersteunen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is wenselijk. Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en MS Office. Je hebt een rijbewijs B en kan over een eigen wagen 
beschikken. 
 
 
 

 
 4/5 contract van onbepaalde duur met verloning volgens barema paritair comité 329.01 
 Je werkt in Kuurne 
 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende organisatie met ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-beleid 

 
 
 
 
 
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature vóór 29/08/2021 via e-mail naar faustine.vanderbeke@groepubuntu.be . Wij 
verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. Meer info over Speelbende en vzw Groep Ubuntu kan je vinden op onze 
websites. 
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