VACATURES medewerker buitenschoolse kinderopvang
07-11-2018

Basisschool Sint-Theresia, Oudenaardsesteenweg 204, 8500 Kortrijk
AANGEBODEN FUNCTIES
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde medewerker (m/v) voor de begeleiding van de leerlingen
(2,5 - 12 jaar) voor en na de klasuren + woensdagnamiddag voor de vestiging in de
Steenbakkersstraat.
U werkt op basis van 22,75 uren per week tijdens de schooldagen.
- maandag tot vrijdag: 7:00 – 8:00 = 5 uren
- maandag, dinsdag en donderdag: 16:00 – 18:30 = 2,5 uren x 3 = 7,5 uren
- vrijdag: 15:00 – 18:30 = 3,5 uren
- woensdag: 11:45 tot 18:30 = 6,75 uren
U werkt op basis van 13,25 uren per week tijdens de schooldagen.
- maandag, dinsdag en donderdag: 16:00 – 18:30 = 2,5 uren x 3 = 7,5 uren
- vrijdag: 15:00 – 18:30 = 3,5 uren
- woensdag: 11:45 tot 14:00 = 2,25 uren
Tijdens de schoolvakanties en op facultatieve vrije dagen bent u vrij van prestaties.
Wij bieden u een bediendencontract aan vanaf 7 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.
GEZOCHT PROFIEL
U bent dynamisch.
U kunt goed omgaan met kinderen.
U zorgt voor een veilige, warme en geborgen sfeer tijdens de opvang.
U hebt een groot hart voor alle kinderen.
U helpt de kinderen omgaan met de leefregels en de afspraken van de school.

U helpt het familiaal karakter van de school uitbouwen.
U luistert naar kinderen en hebt oog voor participatie.
U spreekt het Standaardnederlands.
U hebt een verzorgd voorkomen.
U kunt vlot communiceren met collega’s en ouders.
U bent sociaal ingesteld en kan vlot samenwerken met directie en andere personeelsleden.
U reageert alert in noodsituaties.
Ervaring in het werkveld is een pluspunt.
SOLLICITATIEPROCEDURE
U bezorgt ons uw sollicitatie met curriculum vitae via mail uiterlijk op woensdag 21 november. Uit de
binnengekomen sollicitaties wordt een eerste selectie gemaakt. In de daaropvolgende periode
worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
contactpersoon: Caroline Gadeyne
mail: caroline.gadeyne@kbkscholen.be

