VOC DE ROZENKRANS ZOEKT JOU
ALS OPVOEDER DAGOPVANG OOSTENDE (deeltijds)

v

Voor onze gedecentraliseerde werking De Blokkendoos, gelegen te Oostende, zijn wij op
zoek naar een begeleider en dit voor een deeltijdse tewerkstelling (0,55VTE of 0,70VTE).
De Blokkendoos is gelegen binnen de Heilig Hartschool te Oostende en biedt dagopvang aan
lagere schoolkinderen, type 2 en type 9. De werking bestaat uit verschillende subgroepen.
De dagopvang wordt georganiseerd op de middagsituatie en naschools, op
woensdagnamiddag en in schoolvakanties.
Je begeleidt deze kinderen in alle facetten van het dagelijkse leven. Hoe doe je dit?
> Je creëert samen met je collega’s een huiselijke sfeer.
> Je werkt gestructureerd & handelt consequent en biedt op deze manier veiligheid en
voorspelbaarheid.
> Het stimuleren op vlak van zelfredzaamheid is voor jou vanzelfsprekend; waar nodig neem je
ook verzorgende taken op.
> Samen spelen vind je geweldig!
> Met je positieve ingesteldheid zie je eerder mogelijkheden dan moeilijkheden.
> Het zich goed kunnen voelen van de kinderen is jouw prioriteit!
Je komt terecht in een hecht team van collega’s die als een zelforganiserend team
samenwerken. De manier waarop jullie de werking van de leefgroep organiseren ligt dus in
jullie handen. Kwalitatieve zorg op maat is hierbij het uitgangspunt. De pedagogisch
ondersteunende diensten helpen jullie hierbij.

* Je beschikt over een diploma opvoeder A2, graduaat of bachelor in de orthopedagogie,
graduaat of bachelor sociaal werk, bachelor ergo of je kan de nodige ervaring aantonen.
* Je weet van aanpakken en werkt georganiseerd. Je neemt samen, in gedeelde rol met je
collega’s, organiserende en coördinerende taken op jou en dit in functie van de werking in al zijn
facetten. Samen bewaak je de realisatie van de vooropgestelde teamdoelen.
* Je bent sterk in constructieve en doelgerichte communicatie.
* Je draagt bewust bij aan een sterke naam en imago van de voorziening ten aanzien van alle
actoren.
* Gesprekken met ouders in kader van opvoedingsvragen schrikken je niet af!
* Kennis van ASS en het denkkader SEO is een pluspunt
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* Een deeltijdse job (0,55VTE of 0,70VTE) binnen een team waar je op elkaar kan rekenen. Je
kan onmiddellijk in dienst treden of uiterlijk in het najaar. Je krijgt een contract van 1 jaar met
perspectief op onbepaalde duur.
* Er staat een meter of peter voor je klaar om je door je eerste jaar te loodsen.
* Verloning volgens PC 319.01.
* De te presteren uren zitten vervat in een basisuurrooster die herhaald wordt binnen de
schoolweken. We vragen een aanwezigheid van min. 4 dagen/week. De te presteren uren
situeren zich tussen 11u15 en 17u45 in schoolweken (& tussen 8u30 en 17u30 in vakanties –
aantal werkende dagen per week in vakanties varieert afhankelijk van tewerkstellingsbreuk)
* Een aantrekkelijke verlofregeling: vanaf je 35e krijg je bijkomende verlofdagen, bovenop het
wettelijk vastgelegd aantal. In overleg met je collega’s leg je zelf je verlofkalender vast.
* Een vergoeding woon-werkverkeer en fietsvergoeding.
* De kans om je talenten te ontwikkelen door een uitgebreid vormingsaanbod.
* Een goed gevoel in je job dankzij de grote autonomie waar je over beschikt.
* Een job met een vlotte bereikbaarheid in een bruisende stad met tal van mogelijkheden.

Heb je nog vragen of twijfel je? Kom vrijblijvend kennismaken
met de kinderen & collega’s! Neem contact op met Charlotte
Ameloot (pedagogisch coördinator) via 058 52 12 52 of
vacature@vocderozenkrans.be (met CV en motivatiebrief).

