
 
 

Dit ben jij.  
 
Jouw hart ligt bij kinderen, het is jouw passie om een actieve bijdrage te leveren aan het verrijken van hun 
ontwikkeling. En je vindt het, net als wij, een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hun betrokkenheid en 
welbevinden steeds weer voorop te zetten en hoog te houden. Je weet jouw passie over te brengen op de 
teams die je coacht en de coördinator BKO die jij ondersteunt. Door jouw actieve en energieke uitstraling 
weet je anderen te enthousiasmeren en te stimuleren in hun ontwikkelproces. Samen weten jullie de 
pedagogische kwaliteit op de locaties te verhogen. 

• Voldoende gekwalificeerd om de functie direct uit te kunnen oefenen, dit kan met een 
bachelordiploma in een pedagogische richting  

• Je maakt makkelijk contact met mensen, bent een verbinder en gaat de dialoog aan 
• Je stelt je flexibel op en weet je creativiteit in te zetten 
• Je kunt je begrijpelijk uitdrukken en bent laagdrempelig 
• Je kunt hands on aansluiten op uiteenlopende situaties 
• Je kunt goed observeren en legt je bevindingen correct vast. 

Dit krijg jij. 
 

• Een uitdagende functie waarbinnen je zelf je planning maakt binnen het aangegeven kader en er 
flexibiliteit van je wordt gevraagd in je werktijden om goed aan te kunnen sluiten bij de vraag vanuit 
de locaties 

• Een warm team met super toffe collega’s  
• Een halftijdse functie voor onbepaalde duur op B-niveau.  
• Nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke 

anciënniteit meetellen 
• Een aantrekkelijk salaris volgens onze vaste salarisschaal B1- B3 en extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, 
ecocheques, gunstige verlofregeling, aansluiting GSD-Vlaanderen, …  

 

 

1 halftijdse (19u/week) contractuele functie voor onbepaalde duur  

+ aanleg van een werfreserve



 
 
 
 
Dit doe jij. 
 

• Als coach word je ingezet voor competentieversterking van de kinderbegeleiders en leg je de focus 
op hun sterktes en doorgroeimogelijkheden.  

• Je staat naast de kinderbegeleiders en observeert hun gedrag. Vanuit deze observaties overleg je 
met coördinator BKO aan welke aspecten er gewerkt gaat worden en wordt er een plan van aanpak 
op maat opgesteld. Dit vertaal jij weer verder naar coaching doelen. 

• Je bent een geboren coach: Je hebt een open blik, je bent nieuwsgierig naar de ander en door jouw 
waarderende benadering laat je kinderbegeleiders blinken in hun kinderopvang. Dit betekent dat je 
ook kritisch durft te zijn. 

Dit is de procedure. 
 

• Stuur ten laatste op  15.06.2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, uittreksel 
uit het strafregister (model 2 - max. 3 maanden oud) een kopie van uw diploma en rijbewijs naar de 
voorzitter van het vast bureau, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede of via Sonja.buysse@assenede.be 
Niet tijdig of onvolledig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard. 

 
Voor alle inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de personeelsdienst op het 
nummer 09 341 95 84 of via e-mail: sonja.buysse@assenede.be  

Ons bestuur 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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