VOC DE ROZENKRANS
Albert I-laan 54
8670 Oostduinkerke

zoekt

OPVOEDER VERBLIJF (voltijds) – KLEUTERS EN LAGERE SCHOOL KINDEREN
Situering van de vacature
Wij zijn op zoek naar een opvoeder, dit voor een leefgroepswerking (combinatie van dagopvang en
verblijf) voor kleuters en lagere schoolkinderen. U staat in voor de pedagogische begeleiding van
kinderen met een lichte tot matige mentale beperking en eventueel bijkomende gedrags- of
emotionele problematiek.
Functieomschrijving
Kerntaak: de pedagogische begeleiding van de kinderen, dit in nauwe samenwerking met ouders en
andere vertrouwenspersonen.
Deze kerntaak impliceert:
- de individuele begeleiding van het kind, binnen het proces van dienstverleningsplanning, dit in
voortdurend overleg met ouders
- het managen van het dagdagelijks leven binnen het leefgroepsgebeuren
- een vlotte samenwerking en communicatie met collega’s
- het in teamverband mee uitbouwen van het pedagogisch project binnen de leefgroep.
Wij verwachten
- Diploma: opvoeder A2, bachelor in de orthopedagogie, bachelor sociaal werk, of gelijkgesteld door
ervaring
- Competenties:
- een hart voor de doelgroep ‘kinderen met een lichte tot matige mentale beperking en ev.
bijkomende gedrags- of emotionele problematiek’
- inzicht in de noden van deze doelgroep op vlak van welbevinden,
ontwikkelingsstimulering, vrijetijdsbesteding, …
- beschikken over algemene pedagogische kennis en vaardigheden, d.i. gedrag kunnen
analyseren vanuit orthopedagogische kaders en vertalen naar pedagogische aanpak
- goed kunnen samenwerken
- kwaliteitsgericht zijn
- sterke communicatieve vaardigheden
- positieve ingesteldheid
- discretie
- Werkplanning:
- variabel uurrooster
- bereid tot weekendwerk en slapende waak
Wij bieden
- Een voltijdse functie binnen een aangename en dynamische omgeving
- Periode: 1/7/18-31/8/18 met kans op verlenging. Datum van indiensttreding is bespreekbaar, maar
ten laatste voorzien begin juli.
Solliciteren
Schriftelijk solliciteren met brief + CV t.a.v. Anja Deceuninck en dit zo snel mogelijk. Solliciteren via email kan op volgend adres: anja.deceuninck@vocderozenkrans.be
Voor meer informatie telefonisch contact opnemen met Anja Deceuninck op 058/52 12 52.

