Vacature Kinderbegeleider
Contract onbepaalde duur (min 30,4u-max 38u/week: bespreekbaar)

Publicatie op 30/04/2021
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Functieprofiel

Het uitdragen van de missie/visie van de organisatie vanuit een actieve en betrokken houding.
Als kinderbegeleider heb je een verzorgende en ondersteunende functie met als doel het
welbevinden en de veiligheid van de kinderen aanwezig in het kinderdagverblijf te garanderen.
-

Je verzorgt de kinderen
Je voorziet het onthaal van de kinderen
Je voorziet de nodige slaapbegeleiding
Je biedt pedagogische activiteiten aan, aangepast aan de ontwikkeling
Je bereidt maaltijden en je begeleidt de kinderen tijdens het eten
Je meet de temperatuur van de maaltijden voorgaand aan het geven aan het kind
Je stimuleert en volgt de ontwikkeling van de kinderen op
Je staat in voor het afhaalmoment en de overdracht

Als kinderbegeleider ben je een aanspreekpunt zowel binnen als buiten de organisatie.
-

Je voert intakegesprekken en doet een rondleiding
Je beoordeelt en beslist over de inschrijving van een kind
Je sluit overeenkomsten met ouders en registreert het kind
Je voorziet het wenmoment met ouder(s) en begeleidt ze verder
Je functioneert als eerste aanspreekpunt voor ouders
Je volgt de tevredenheid van ouders op
Je registreert en volgt klachten via K&G op
Je functioneert als aanspreekpunt bij inspecties

Als kinderbegeleider bewaar je het overzicht van de werking en stuur je bij om een optimale
werking te verwezenlijken.
-

Je neemt actief deel aan intern overleg en voert afgesproken acties uit
Je staat in voor de opvolging van de personeelsbezetting
Je controleert de registraties van de kinderen
Je geeft de registraties in functie van de facturatie vrij
Je waarborgt en hanteert de crisisprocedures
Je geeft mee vorm aan kwaliteits- en pedagogische beleving
Je gaat aan de slag met geformuleerde actiepunten
tevredenheidsbevraging,…
Je volgt infrastructurele zaken en noden op
Je doet en volgt bestellingen kostenbewust op
Je laat de ouders de maandelijkse aanwezigheidslijst aftekenen
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Als kinderbegeleider waarborg je een kwalitatieve werking in overeenstemming met de
stakeholdereisen en de heersende waarden en normen.
-
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Je respecteert en volgt het decreet baby en peuters op
Je werkt rond buurtparticipatie en ouderparticipatie
Je respecteert de veiligheidsvoorschriften
Je voert de autocontrole uit volgens de voedselveiligheid, in samenwerking met de kok

Competenties
➢ WERKERVARING

3 jaar relevante werkervaring bij dezelfde werkgever
➢ OPLEIDING/KENNIS
Gekwalificeerd volgens vereisten K&G
➢ ATTITUDES & VAARDIGHEDEN
Bestuurlijk- organisatorische

Emotioneel

- Plannen en organiseren

- Inlevingsvermogen

- Resultaatgericht

- Integer

Sociaal communicatief

Taakgericht

Intellectueel

- Samenwerken

- Kwaliteit gericht

- Informatieanaylse

- Collegialiteit

- Nauwkeurig

- Oordeelsvorming

- Betrokkenheid

- Besluitvaardig

- Onafhankelijk

- Overtuigingskracht

- Flexibel

- Omgeving bewust

- Onderhandelen

- Improvisatie vermogen

- Creatief

- Invloed uitoefenen op andere

- Stressbestendigheid

- Innoveren

- Communicatief

- Oplossingsgericht

- Presenteren van ideeën

INTERESSE?
Elke gekwalificeerde kinderbegeleider, volgens de vereisten van Kind en Gezin, die overtuigend
denkt, hiervoor wil ik gaan/hier ligt mijn passie!, en in aanmerking komt voor deze vacature, kan
solliciteren. Bezorg snel jouw sollicitatiebrief en CV op het mailadres
jana.dewaele@vzweffect.be. Of bel me bij vragen gerust op dit telefoonnummer 0474 60 52 84.
De sollicitaties volgen vanaf midden mei 2021.
Opstart voorzien 1/06/2021.
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Wij bieden een boeiende en gevarieerde job met een sociaal karakter in een dynamische en
ondernemende organisatie binnen een team van aangename collega’s.
Het betreft een contract van onbepaalde duur.
We voorzien een loon volgens barema PC 331 aangevuld met maaltijdcheques.
Werkgebied: Kortrijk
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