KINDERBEGELEIDER (M/V)
‘Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk’
VACATURE
KAMELOFANT
‘Je bent het gezicht
en aanspreekpunt
voor ouders en de
kinderen.’

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. Naast klus-, groenen strijkwerk organiseert vzw tAlternatief ook kinderopvang. We
hebben verschillende binnen- en buitenschoolse opvanginitiatieven
in Kuurne. Vzw tAlternatief maakt deel uit van de sociale
netwerkorganisatie Groep Ubuntu. Voor ons kinderdagverblijf
‘Kamelofant’ zijn wij tijdelijk op zoek naar een enthousiaste,
goedlachse kinderbegeleider.
Het kinderdagdagverblijf ‘Kamelofant’ is erkend en gesubsidieerd
door Kind en Gezin en biedt plaats aan 22 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.

Je taken zijn onder meer:

Als begeleider zijn je grootste troeven jouw
enthousiasme en energieke houding. Je weet op elk
gezicht een glimlach te toveren en bent optimistisch
ingesteld. Je kan zelfstandig werken en goed
functioneren binnen een hecht team en houdt van een
open feedbackcultuur. Je creativiteit zorgt voor een
meerwaarde binnen de werking. Daarnaast heb je een
open houding en ben je erg klantgericht.

•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma kinderzorg/
opvoeder. Je hebt een basiskennis EHBO en pedagogie.
Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden.

OPDRACHT
Als begeleider sta je in voor de dagdagelijkse werking
samen met je collega’s. Je bent het eerste gezicht en
aanspreekpunt naar zowel kinderen als ouders toe.

•
•

verzorgen van de kinderen
geven van activiteiten aan peuters/kleuters
ondersteuning bieden in de opvoeding van
kinderen
samenwerken en communiceren met ouders
samenwerken met je team en met je leidinggevende

Samen met je collega’s zorg je voor een bruisende
werking.

AANBOD/TROEVEN
•

COMPETENTIES

•
•
•
•
•

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.

We bieden je een tijdelijk deeltijds vervangingscontract van 30u per week
Snelle opstart mogelijk
Je werkt 1 keer per week een gesplitste dienst
Tewerkstelling in Kuurne
Verloning binnen PC 329, volgens diploma en
anciënniteit
Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende
organisatie met een warme, persoonlijke en
professionele werksfeer en een maatschappelijke en
sociale meerwaarde.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature via e-mail naar
hanne.duchi@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur. Meer info over Kamelofant en Groep Ubuntu vind je op
www.kamelofant.be en www.groepubuntu.be.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen
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Hanne D

