Kinderdagverblijf Jannemieke is op zoek naar:
Twee kinderbegeleider/-ster
Voltijds, vervangingscontract
Kinderdagverblijf Jannemieke te Zaventem voorziet in dagopvang van kinderen voor ze naar school
gaan. Het is hiervoor professioneel uitgerust en beschikt over medewerkers die optimale
ontplooiingskansen willen bieden aan de kinderen.
Jannemieke heeft een vergunning voor 50 voltijdse plaatsen en is erkend en wordt gesubsidieerd door
Kind en Gezin.
Ter vervanging van twee van onze kinderverzorgsters (ziekteverlof) zijn we op zoek naar nieuwe
enthousiaste collega’s.

Wat houdt de job in?
•
•
•
•

Je begeleidt de kinderen in de dagelijkse omgang volgens de visie van het kinderdagverblijf
en de pedagogische principes van Kind & Gezin met als doel het verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken
Je begeleidt de kinderen in de dagelijkse verzorging om de gezondheid van de kinderen van
nabij op te volgen
Je organiseert activiteiten voor de kinderen om hun daginvulling op een educatieve manier te
verzorgen
Je stimuleert de contacten met ouders met als doel hun betrokkenheid te vergroten

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs en in het
bezit van een kwalificatiebewijs om te kunnen worden tewerkgesteld als kinderbegeleider in
de groepsopvang (https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-attesten.pdf).
Je bent flexibel naar werktempo en taken
Je bent ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen
Je neemt je verantwoordelijkheid op en weet welke informatie vertrouwelijk is en welke niet
Je weet je zo te organiseren dat je steeds goed werk aflevert, ook onder tijdsdruk
Je neemt klachten en problemen ernstig en zoekt naar concrete oplossingen.
Je staat voldoende kritisch t.o.v. je eigen functioneren en toont je leer- en aanpassingsbereid
Je blijft ook in stressvolle omstandigheden kalm en efficiënt functioneren
Je ziet werk liggen en gaat over tot actie

Ons aanbod?
•
•
•
•
•
•
•

Loon (C1-C2): min. 1927,37, max. 3243,11 euro bruto/maand in functie van jouw relevante
werkervaring
Een voltijdse (4/5 bespreekbaar) tewerkstelling op basis van een vervangingscontract
Je werkt volgens een wisselend uurrooster tussen 7u ’s morgens en 18u ’s avonds.
Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk
Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag
Fietsvergoeding en/of 100% terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Mogelijkheid tot overname relevante ervaring (ook uit privé)

Solliciteren?
Bezorg uiterlijk op 23 september 2020 jouw cv en motivatiebrief aan het college van
Burgemeester en Schepenen bij voorkeur via https://www.jobsolutions.be/register/6182, per e-mail
naar vacature@zaventem.be of met de post naar Diegemstraat 37, 1930 Zaventem.
Voor meer informatie:
• Inge Holvoet, directrice Jannemieke: 02 720 33 81 of inge.holvoet@zaventem.be
• Diederik Vanhaecke, HR adviseur: 02 209 10 61 of vacature@zaventem.be

