
 

 
 
Wat houdt de functie in? 
Als begeleider sta je in voor de actieve begeleiding en de opvang van kinderen uit het kleuter en 
lager onderwijs, zowel individueel als in groep. Je staat in voor het organiseren van activiteiten 
aangepast aan de leeftijd van kinderen, je overlegt met en verstrekt informatie aan de coördinator 
IBO en ouders. 

 

Wat heb je ons te bieden? 

- Je bent stipt, betrouwbaar en neemt verantwoordelijkheid 
- Je  bent flexibel, dynamisch, communicatief, sociaal vaardig en positief ingesteld 
- Je bent een teamspeler en  werkt graag met kinderen 
- Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift in de richting van kinderopvang. De 

volledige lijst van alle diploma’s en getuigschriften die in aanmerking komen vind je terug op 

de website www.assenede.be  

 

Wat hebben wij jou te bieden?  
- Onmiddellijke indiensttreding 
- Contract van onbepaalde duur, deeltijdse functie van 28,5 u/week 
- Een afwisselende job met boeiende contacten en mogelijkheden tot persoonlijk initiatief 
- Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, 

hospitalisatieverzekering, aanvullende pensioenverzekering,  
- Een gunstige verlofregeling  
- Nuttige relevante ervaring uit de privésector kan voor maximum 12 jaar geldelijke 

anciënniteit meetellen 
- Minimum bruto maandloon: 

o zonder anciënniteit: € 2.048,74  
o met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 2.372,34 

- Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar 
 

Interesse?  
Stuur ten laatste op 15 februari 2023 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, een 
kopie van uw diploma/kwalificatiebewijs/attest en uittreksel uit het strafregister (model 2 - max. 3 
maanden oud) naar de Voorzitter van het vast bureau, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of via 
petra.buysse@assenede.be. Onvolledige en niet tijdig ingediende kandidaturen worden niet 
aanvaard.  
 
 

Inlichtingen?  
Voor alle inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de personeelsdienst op het 
nummer 09 341 90 82 of via e-mail: petra.buysse@assenede.be 

 

         

Het OCMW let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn 

belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit. 
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