Landelijke Kinderopvang zoekt
KINDERBEGELEIDER IN BUITENSCHOOLSE OPVANG (M/V)
Lochristi
Deeltijds - Onbepaalde duur

Landelijke Kinderopvang is een warme organisatie met meer dan 40 jaar ervaring. Elke dag
geven onze medewerkers het beste van zichzelf om kinderen een fantastische tijd te
bezorgen.
Word jij één van ONS?

Jouw taak
•
•
•
•
•

•

Je begeleidt groepen kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar
Je helpt hen groeien op een speelse manier
Je zorgt dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen in de opvang
Je hebt aandacht voor verzorging, rust en hygiëne
Je werkt op schooldagen van 7u tot 9u en vanaf het einde van de schooldag tot
18u30, ook op woensdagnamiddagen. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije
dagen werk je tussen 7u en 18u30
Je werkt op meerdere locaties in Lochristi

Vereisten
•

•
•
•
•

Je hebt één van onderstaande diploma’s:
o BSO 7e jaar kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige
o TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheid- en welzijnswetenschappen
(verpleegaspirant), leefgroepenwerking of sociaal- en technische
wetenschappen
o Opleiding volwassenenonderwijs: jeugd- en gehandicaptenzorg,
kinderzorg/begeleider in de kinderopvang; begeleider buitenschoolse opvang,
attest educatief medewerker
o Attest dat je geslaagd bent in 1e en 2e jaar leerkracht of orthopedagogie of
pedagogie van het jonge kind (werkzoekend zijn, geen student)
o Bachelor opleiding
o Attest VDAB-opleiding Buitenschoolse Kinderopvang, ervaringsbewijs
begeleider buitenschoolse opvang
o Of je studeert nog één van de opleidingen in het volwassenenonderwijs die in
aanmerking komen om in de kinderopvang te werken, zoals: jeugd- en
gehandicaptenzorg, kinderzorg/begeleider in de kinderopvang, begeleider
buitenschoolse kinderopvang, attest educatief kinderwerker, orthopedagogie
Je gaat akkoord met onderbroken werkuren
Je woont in de omgeving
Je hebt een goede kennis van het Nederlands
Ervaring in de jeugdbeweging of jongerenwerking is een pluspunt

Wij bieden
•
•
•

Een boeiende job als kinderbegeleider met verantwoordelijkheid, opleiding en
teamwork
Aandacht en groeikansen voor ieders talent, ook voor dat van jou
Een goed evenwicht tussen werk en privéleven dankzij
o Een job dicht bij huis
o Gratis opvang van eigen kinderen (2,5-12j) tijdens de werkuren
o Een gunstige verlofregeling en verplaatsingsvergoeding
o Een deeltijds bediendencontract van 20 uur per week van onbepaalde duur. Dit
contract kan eventueel gecombineerd worden met een contract van onbepaalde
duur voor 4 uur per week als poetshulp in de kinderopvang.

Meer info?
Selectiemedewerker Landelijke Kinderopvang: 016/24 39 60.
Info over Landelijke Kinderopvang: www.landelijkekinderopvang.be

Interesse?
Solliciteer bij voorkeur via de website www.ons.be/vacatures of bezorg je brief en CV aan:
ONS, Selectiemedewerker Landelijke Kinderopvang, Remylaan 4B, 3018 Leuven
(Wijgmaal).
Je krijgt van ons altijd een antwoord.
De selectie zal doorgaan in je eigen regio.

