LOCATIEVERANTWOORDELIJKE
‘Je tovert een glimlach op elk gezicht’
VACATURE
KINDEROPVANG
‘Samen met
je collega’s
zorg je
voor een
bruisende
werking’

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 en buitenschoolse opvang in Kuurne.
Vzw tAlternatief maakt deel uit van de sociale netwerkorganisatie
Groep Ubuntu. Voor onze buurtgerichte buitenschoolse opvang zijn
we op zoek naar enthousiaste, goedlachse locatieverantwoordelijke.
De buurtgerichte buitenschoolse kinderopvang ‘Struisbeer’ is erkend
en gesubsidieerd door Kind en Gezin. We organiseren opvang na
de schooluren, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties
voor 21 kinderen van 3 tot 12 jaar. Daarnaast kunnen kinderen over
de middag bij ons terecht voor een heerlijke warme maaltijd. We
bieden toegankelijke en laagdrempelige opvang waarbij participatie
van kwetsbare gezinnen, respect voor diversiteit en sterke lokale
inbedding centraal staan.

OPDRACHT
Als afdelingsverantwoordelijke ben je verantwoordelijk
voor de dagelijkse werking van de buitenschoolse
opvang, in nauwe samenwerking met de coördinator.
Jouw verantwoordelijkheden zijn onder meer:
• Je informeert en ondersteunt de ouders:
laagdrempelig onthalen en verbinding maken met
de buurt
• Je plant en organiseert activiteiten van de
kinderopvang
(reservaties,
inschrijvingen,
communicatie, ...)
• Je stelt een vakantieprogramma samen
• Je verzekert een vlotte dagelijkse werking
(uurroosters, verlofplanning , taakverdeling, ...)
• Je volgt het financiële luik op (facturatie, werkbudget,
maandelijkse kassa, ...)
• Je geeft operationeel leiding aan het team en
coacht de medewerkers
• Je bouwt een buurtgerichte werking uit
• Je werkt mee op de werkvloer (huiswerkklas,
activiteiten begeleiden,..)
Samen met je 2 collega-kinderbegeleiders zorg je voor
een beestige opvang!

COMPETENTIES

Als locatieverantwoordelijke zorg je ervoor dat Struisbeer
een warm nest is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Je bent sociaal in de omgang en werkt drempelverlagend,
je zorgt voor een huiselijke sfeer. Je bent enthousiast en
laat je creativiteit de vrije loop, je durft al eens out of
the box denken. Je geeft pedagogische ondersteuning,
leiding en coaching aan het team. Je organiseert
teamvergaderingen, voert oudergesprekken en zorgt
voor een dagelijkse opvolging van de algemene werking.
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. Je
bent in het bezit van een rijbewijs B en kan over een
eigen wagen beschikken.

AANBOD/TROEVEN
•
•
•
•
•

Tewerkstelling in Kuurne
We bieden je een deeltijds vervangingscontract van
30u per week, snelle opstart is mogelijk
Verloning volgens barema PC 329.01
Maaltijdcheques van € 4,40 per gewerkte dag
Leuke sfeer en collega’s, je maakt deel uit van het team
van de Speelbende van tAlternatief.

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de
kernwaarden van de organisatie: je handelt vanuit
een emancipatorische en inclusieve visie en staat
open voor diversiteit. Je staat onbevooroordeeld
open voor anderen en bent gericht op samenwerken.
Jouw werkhouding is er één van eigenaarschap en
ondernemen en je beschikt hierbij over het nodige
leervermogen.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature via e-mail naar
faustine.vanderbeke@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur. Meer info over Krokonijn, Struisbeer, Kamelofant en Groep
Ubuntu vind je op www.krokonijn.be en www.groepubuntu.be.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

e
Vanderbek
e
in
st
u
a
F

