Werkbegeleider Dienst Kinderopvang (contract onbepaalde duur)
Vzw effect is een Lokale Diensten Economie-organisatie (LDE) die verschillende kwalitatieve
diensten, met respect voor élke klant, vanuit maatschappelijke noden aanbiedt. Daarnaast zet
onze organisatie in op het versterken van medewerkers met als doel hen te laten doorstromen
naar een loopbaan op maat. #Divers #Nabij #Alternatief
Speelhoek staat voor een kwaliteitsvolle kinderopvang van 0 tot 3 jaar. We zijn een warme 2e
thuis waar we dagelijks enthousiast instaan voor de zorg van alle kinderen ongeacht hun
achtergrond en mogelijkheden.

TAKENPAKKET
Als Werkbegeleider heb je een ondersteunende en evaluerende functie met als doel de
medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling en de kwaliteit van de organisatie te
waarborgen:
-

Je onthaalt de nieuwe medewerker op de werkvloer.
Je voorziet de nieuwe medewerker van de nodige toelichting omtrent de job inhoud.
Je staat in voor coaching on the job: je ondersteunt hen in hun job ontwikkeling en
competenties ifv doorstroom.
Je staat medewerkers bij, in het bijzonder bij eventuele problemen of vragen.
Je staat in voor de opvolging van het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerkers.
Je staat in voor het beoordelen, bijsturen en coachen van medewerkers en gebruikt
hiervoor de afgesproken instrumenten.
Je gaat actief aan de slag betreffende de vooruitgang van de medewerker en zorgt voor
de nodige informatie-uitwisseling.

Als Werkbegeleider ben je verantwoordelijk voor de opvolging, evaluatie en nodige bijsturing van
de opvangkwaliteit binnen 1 van onze kinderdagverblijven:
-

Je bent in het kinderdagverblijf het eerste aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en
bij inspecties.
Je volgt de kwaliteit, in ruime zin van het woord, op volgens de vereisten vanuit
Opgroeien en implementeert acties binnen het kinderdagverblijf.
Je motiveert jouw team om de pedagogische principes levendig te houden en daarmee
aan de slag te gaan.
Je bent actief betrokken bij overleggen waarop de kwaliteit van onze werking op de
agenda staat.
Je staat in voor de uitwerking van initiatieven om de ouders en de buurt te betrekken in
de werking.

PROFIEL
-

Je kent de normen en vereisten van Opgroeien of bent er leergierig naar.
Je kan mensen motiveren en stimuleren tot het ondernemen van actie.
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-

-

Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je kan om met een grote diversiteit binnen een organisatie: doelgroepmedewerkers,
ouders, kinderen, collega’s…
Je beschikt over een grote dosis geduld.
Je bent onbevooroordeeld t.o.v. verschillende gezinssituaties en culturen.
Je bent stipt en nauwkeurig in het uitvoeren van de jou toevertrouwde taken.
Je bent vlot contactvaardig en legt gemakkelijk contact met anderen.
Je bent flexibel in het aanpassen van jouw tempo naargelang het tempo van de
medewerkers en de drukte binnen de kinderopvang + inzetten van jouw werkuren bv.
avondvergadering, permanentie.
Je bent administratief vaardig.
Ervaring in de sociale economie is een pluspunt.
Vereiste diploma: diploma bachelor sociale richting( pedagogie van het jonge kind,
maatschappelijk werk, onderwijs, orthopedagogie…) volgens de wetgeving Opgroeien.

COMPETENTIES
Emotioneel
- Inlevingsvermogen
- Integer

Taakgericht
- Kwaliteit gericht
- Nauwkeurig
- Besluitvaardig
- Flexibel
- Improvisatie vermogen

Intellectueel
- Informatieanalyse
- Oordeelsvorming
- Onafhankelijk
- Omgeving bewust
- Creatief
- Innoveren
- Oplossingsgericht

WIJ BIEDEN
-

Een zinvolle job in een dynamisch team.
Voltijds contract of minimaal 4/5 contract onbepaalde duur.
Bediendecontract volgens loonbarema’s binnen PC 331.
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en
woonwerkvergoeding
Laptop en gsm ter beschikking om de functie te kunnen uitvoeren.
De nodige interne of externe vorming om te groeien in de functie.

SOLLICITEREN
Snel solliciteren is de boodschap! Deadline sollicitatie is 10/07/2022. Solliciteren kan je doen door
je CV en motivatiebrief te versturen naar steven.lapauw@vzweffect.be. Nadien nodigen we je
eventueel uit voor een sollicitatiegesprek.
Bij vragen kan je terecht via e-mail steven.lapauw@vzweffect.be of telefonisch contact 0486 74
15 65.

Vzw effect | Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk | 056 28 27 70 | www.vzweffect.be | info@vzweffect.be

