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Er is geen bedrijfsinformatie beschikbaar voor deze werkgever.  

2 Toekan zoekt een begeleider 

buitenschoolse Opvang (M/V) GECO-

Onbepaalde duur  

Vzw Sint-Goedele Brussel in ANDERLECHT  

Online sinds 16 jul. 2019 - Vaste Job  

Bewaar  

Solliciteer nu  

Solliciteer nu  

Functieomschrijving 

Wij zoeken een gemotiveerde kinderbegeleider (m/v) om te werken in Anderlecht. Toekan is 

een naschoolse opvang voor kinderen met een beperking tussen 2,5 en 8 jaar oud. Je werkt 

activiteiten voor hen uit. Dit betekent dat je je gemakkelijk kan inleven in de wereld van de 

kinderen Je geniet er van om kinderen te animeren. Je zorgt voor de opbouw van een 

vertrouwensrelatie met de ouders.  

De administratieve taken voer je nauwkeurig uit. 

Jouw taken: 

- je werkt activiteiten uit en begeleidt actief vrij spel 

- je voert kleine administratieve en logistieke taken uit  

- je bouwt contacten op met ouders 

- je neemt deel aan teamvergaderingen 

Profiel 

- je bent ingeschreven bij VDAB en Actiris 

- je bent uitkeringsgerechtigd of 6 maanden ingeschreven bij Actiris 



- je hebt een goede kennis van het Nederlands 

- je bent bereid om te werken in een flexibel uurrooster 

- je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen 

- je hebt kennis omtrent het werken met kinderen met een beperking of staat hiervoor open. 

Jobgerelateerde competenties 

 Werken met kinderen: Kinderen met een beperking (motorisch, mentaal) 

 Spelactiviteiten organiseren 

Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten 

 Werken met kinderen: Van 10 jaar en ouder 

 Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven 

 Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...) 

 Het kind wassen en verzorgen 

 Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding 

 Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen 

 Werken volgens sociale en ethische normen 

 Het gedrag en de evolutie van het kind observeren 

De ouders, familie en leerkrachten informeren 

 De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden 

 Opvolggegevens van de betrokkene registreren 

Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend 

personeel 

 Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's 

 Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst 

 Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar 

 Werken met kinderen: Van 6 tot 10 jaar 

Persoonsgebonden competenties 

 Samenwerken als hecht team  

 Resultaatgerichtheid  

 Leervermogen hebben  

 Plannen (= ordenen)  

 Zelfstandig werken  

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)  

 Regels en afspraken nakomen  

 Creatief denken (Inventiviteit)  

 Omgaan met stress  

Aanbod 

- een deeltijds contract, 19 uur te presteren op 5 werkdagen 

- een contract onbepaalde duur 



- verloning volgens barema PC 331 en terugbetaling van woon-werkverkeer 

- ondersteuning van collega's en lokaal verantwoordelijke 

Plaats tewerkstelling 

Vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39 1070 ANDERLECHT  

 

Toon op kaart  

Vereiste studies 

 Secundair volwassenenonderwijs  

 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)  

 2de graad beroepssecundair onderwijs (BSO2)  

Werkervaring 

 Beperkte ervaring ( < 2 jaar )  

Talenkennis 

 Nederlands (goed)  

Contract 

 Vaste Job  

 Contract van onbepaalde duur  

 Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen  

 05 augustus 2019  

 Dagwerk  

Plaats tewerkstelling 

 Verheydenstraat 39 1070 ANDERLECHT  

 

Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past 

 

 
 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: depuzzel@sint-goedele.be  

https://werkgevers.vdab.be/login?url=%2Fembed%2Fvindeenjob%2Fvacatures%2F59727456%3Fpreview%3Dtrue
https://werkgevers.vdab.be/login?url=%2Fembed%2Fvindeenjob%2Fvacatures%2F59727456%3Fpreview%3Dtrue
https://werkgevers.vdab.be/login?url=%2Fembed%2Fvindeenjob%2Fvacatures%2F59727456%3Fpreview%3Dtrue
mailto:depuzzel@sint-goedele.be
https://werkgevers.vdab.be/login?url=%2Fembed%2Fvindeenjob%2Fvacatures%2F59727456%3Fpreview%3Dtrue


Per telefoon: 025200572  

Contact: Toekan  

 

VDAB-vacaturenummer: 59727456  

Online sinds: 2019-07-16  

Deze functie staat open voor iedereen. 

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud 

van de niet-nagekeken vacatures.  

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.  

Mail deze vacature naar jezelf of een vriend 

Naar welk e-mailadres wil je de vacature sturen?  

 
Jouw naam  

 
Jouw e-mail  

 
Wil je nog een boodschap toevoegen?  

 
Optioneel 

0/4000 

 
Verstuur Annuleer  

Meld een opmerking over deze vacature 

Heb je een opmerking over deze vacature: zit ze meerdere keren in onze jobdatabank, is ze 

reeds ingevuld, bevat ze onjuiste info...? Meld het aan vdab. 

Opgelet: Via dit formulier kan je niet solliciteren. Volg de sollicitatieprocedure die vermeld 

staat onderaan de vacature. 

 De vacature zit meerdere keren in onze jobdatabank.  

 De vacature is intussen ingevuld.  

tel:025200572


 De vacature bevat onjuiste informatie.  

 De vacature is geen echte vacature.  

 De sollicitatieprocedure klopt niet.  

 Andere...  

Opmerking:  

 
0/4000 

Naam:  

 
E-mailadres:  

 
Telefoonnummer:  

 
(optioneel) 

 
VDAB contacteert je mogelijk voor meer informatie over je opmerking.  

Verstuur Annuleer  

Chat  
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