vacature
lokaal verantwoordelijke
vóór- en naschoolse opvang
De vzw Sint-Goedele Brussel werkt in Brussel als bestuur van 21 scholen (basisscholen, secundaire
scholen en volwassenonderwijs), 6 kinderdagverblijven en 1 initiatief voor buitenschoolse opvang.
We organiseren tevens brede scholen, voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking.
De vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie in groei die inspeelt op uitdagingen in de samenleving
en meewerkt aan innovatieve projecten. Je komt terecht in een organisatie die voor Brusselse
kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding wil bieden. We
zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen
en jongeren.
De vzw Sint-Goedele Brussel zoekt lokaal verantwoordelijken voor de vóór- en naschoolse
opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. In deze functie coördineer je de organisatie van de
Dienst Vóór- en Naschoolse Opvang op de locatie van een school van onze vzw.
Functieomschrijving:
je voert het beleid m.b.t. de vóór- en naschoolse opvang uit;
je onderhoudt contacten en maakt afspraken met de betrokken schooldirecteuren;
je maakt afspraken m.b.t. het gebruik van ruimten en materiaal en communiceert hierover
met de begeleiders;
je maakt uur- en werkroosters voor de begeleiders;
je bewaakt de kwaliteit van de werking;
je onderhoudt contact met partners;
je voert zelf ook toezicht uit;
je ondersteunt de betrokken directeur.
Competenties:
je kan leiding geven;
je kan medewerkers (begeleiders) begeleiden en ondersteunen;
je kan beleidsbeslissingen implementeren;
je bent sterk in organiseren;
je kan prioriteiten leggen en uitvoering bewaken;
je eigen deskundigheid opbouwen;
je hebt affiniteit met Brussel en de Brusselse kinderen;
je bent flexibel;
je hebt voldoende initiële inzichten in digitale toepassingen;
je bent communicatief en sociaal vaardig.

Opleidingseisen:
minimaal bachelor;
ervaring in de sector of onderwijs is een pluspunt.
Voorwaarden:
halftijdse tewerkstelling;
contract van onbepaalde duur;
je werkt op de locatie van de school waar je tewerkgesteld wordt;
we stellen gsm en pc ter beschikking;
we verwachten en geven flexibiliteit.
Sollicitatieprocedure:
Je kan je schriftelijk kandidaat stellen door je motivatie en cv te versturen naar vzw Sint-Goedele
Brussel t.a.v. Frieda Luppens (per mail én per post). Dit kan tot en met maandag 2 juli 2018.
Als we je kandidatuur weerhouden, nodigen we je uit voor een selectieproef en –gesprek op
woensdag 4 juli 2018 (namiddag).
Wil je meer informatie over deze functie dan kan je contact opnemen met Frieda Luppens, vno@sintgoedele.be of 02 520 05 72.
Gegevens:
vzw Sint-Goedele Brussel
Verheydenstraat 39
1070 Anderlecht
02 520 05 72
vno@sint-goedele.be
www.sint-goedele.be

