De Ukkies vzw is een kinderdagverblijf in combinatie
met 4 buitenschoolse opvangen in Hasselt op diverse
locaties.
Samen met onze kinderbegeleid(st)ers voorzien we
elke dag in kwaliteitsvolle opvang voor kleuters en
lagere schoolkinderen.
Wij heten elk kind welkom, ongeacht nationaliteit,
cultuur, religie of maatschappelijke status.
Om ons team binnen de buitenschoolse opvang
‘Speeltoren’ te versterken zijn we op zoek naar een
enthousiaste (m/v):

KINDERBEGELEIDER
Jouw uitdaging:


Je straalt enthousiasme uit en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zo zorg je er
bijvoorbeeld voor dat de kinderen veilig van en naar school begeleid worden.



Je zorgt voor een veilige, aangename en kwaliteitsvolle opvang van kleuters en lagere
schoolkinderen. Je animeert ze en bezorgt hen in de buitenschoolse opvang een leuke tijd. Zo
zorg je ook voor de voorbereiding en begeleiding van de activiteiten. Daarnaast bied je een
luisterend oor aan de kinderen wanneer ze hun verhaal kwijt willen.



Samen met het team onderhoud je de lokalen, zorg je voor het nodige spelmateriaal en voer
je kleine administratieve taken uit zoals bijvoorbeeld de aanwezigheden bijhouden of
materiaal bestellen,…



Je werkt voor én na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens
schoolvakanties.



Jij krijgt een vaste uurrooster (19u).

Jouw profiel:






Werkervaring is niet vereist.
Je beschikt over één van de volgende diploma’s/attesten:
o Kinderzorg
o Jeugd en gehandicaptenzorg
o Sociale en technische wetenschappen
o Attest van de VDAB-opleiding ‘buitenschoolse kinderopvang
o ….
Je bent woonachtig in een straal van 20 km.
Je spreekt vloeiend de Nederlandse taal.

Jouw jobgerelateerde competenties:








Kinderen en ouders onthalen bij hun aankomst.
Kinderen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid, rekening houdend met het niveau van
het kind.
Het gedrag van de kinderen observeren en hierop adequaat reageren.
Activiteiten organiseren.
Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding.
Omgaan met diversiteit.
…

Jouw persoonsgebonden competenties








Je bent enthousiast en vriendelijk.
Je bent contactvaardig.
Je kan omgaan met stress.
Je bent flexibel en je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Je kan regels en afspraken nakomen.
Je kan samenwerken in team.
…

Aanbod: een uitdagende functie in het begeleiden van kleuters en lagere schoolkinderen in een
buitenschoolse opvang. Een deeltijds contract wegens vervanging van ziekte vanaf 10/03/2020.
Loonbarema cfr PC 331.
Interesse: Stuur je motivatiebrief met CV naar ginny.baeten@ukkies.be voor 05/03/2020. We
voorzien maandag 09/03/2020 tijd voor sollicitatiegesprekken

