
 

 
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. tAlternatief organiseert onder andere 
kinderopvang, binnen-  en buitenschoolse opvang in Kuurne. Vzw tAlternatief maakt deel uit van 
de netwerkorganisatie Groep Ubuntu. Voor ons kinderdagverblijf ‘Krokonijn’ zijn wij op zoek naar 
een enthousiaste, goedlachse:  

Locatieverantwoordelijke (m/v) 

 
 
 

 
Het kinderdagdagverblijf is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Er is plaats voor 25 kinderen tussen 0 en 3 jaar. We 
bieden toegankelijke en laagdrempelige kinderopvang waarbij participatie van kwetsbare gezinnen, respect voor diversiteit 
en sterke lokale inbedding centraal staan. 
 
Als locatieverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf, in nauwe 
samenwerking met de coördinator. Je verantwoordelijkheden houden onder meer in: 

- Informeren en ondersteunen van de ouders, van intake tot uitstap 
- Plannen en organiseren van de activiteiten van het kinderdagverblijf 
- Verzekeren van een vlotte dagelijkse werking (uurroosters, verlofplanning, taakverdeling, afspraken, ... ) 
- Opvolgen van het financiële luik van de werking (facturatie, werkbudget, ... ) 
- Operationeel leiding geven aan het team en coachen van de medewerkers: opmaken en opvolgen POP’s, 

teamvergaderingen leiden, ..  
 
Daarnaast sta je ook als meewerkend coach op de werkvloer. Samen met de 7 collega kinderbegeleiders zorg je voor een 
bruisende werking.  
 
 
 
 
 
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 locatieverantwoordelijke beschik je over goede coördinerende en coachende vaardigheden, je bent in staat sterktes van 
medewerkers te (h)erkennen en ze te versterken en als het moet, kan je ook knopen doorhakken. Je kan zelfstandig werken, 
bent stressbestendig en sterk in plannen en organiseren. Je kan prioriteiten stellen en weet deze flexibel aan te passen indien 
nodig.  Je beschikt over een sterk probleem oplossend vermogen. Open communicatie en integriteit zijn kwaliteiten van jou 
en je hebt een grote verantwoordelijkheidszin. 
 
Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en de verschillende MS office pakketten en je beschikt over een 
sociaal/agogisch diploma op niveau bachelor of gelijkwaardig door ervaring. De opleiding ‘pedagogie van het jonge kind’ is 
een grote meerwaarde. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan over een eigen wagen beschikken. 
 
 
 

 
 4/5e  contract (30u) van onbepaalde duur met verloning volgens barema en anciënniteit binnen het 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 30/09/2021 via e-mail naar 
faustine.vanderbeke@groepubuntu.be . Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. Meer 
info over Krokonijn en vzw Groep Ubuntu kan je vinden op onze websites. 
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