Gemeentebestuur Lubbeek werft aan tijdens de maanden juli en augustus 2021
in de hoedanigheid van jobstudent voor het uitoefenen van de functie
BEGELEID(ST)ERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (m/v/x) – deeltijds, eventuele uitbreiding is
bespreekbaar - salarisschaal E1
Vacaturenummer:19042021
uw functieomschrijving : het creëren van een zeer comfortabel, aangenaam een leerrijk verblijf voor
kinderen, door te zorgen voor een optimale hulp, verzorging en opvang.

Uw taken :
-Logisch denkvermogen
-Onthaal en opvang van de kinderen (van 2,5 tot 12 jaar)
-Uitvoeren van groepsactiviteiten
-Werken in teamverband
-Aandacht voor veiligheid en hygiëne van de kinderen
-Aandacht voor eigen veiligheid en die van anderen
-Informeren van collega’s
-Problemen signaleren en deze rapporteren aan de coördinator
-Zelfstandig kunnen werken
Uw profiel :
-lichamelijk geschikt zijn voor de uitoefening van deze functie
-kunnen werken met kinderen
-verzorgd voorkomen
-tact en discretie
-logisch denkvermogen
-minimum leeftijd 18 jaar

Vereiste studies :
-BSO 3de graad verzorging
-BSO 3de graad Kinderzorg – 7de jaar
-Prof. Bach. Onderwijs : Kleuteronderwijs
-Prof. Bach. Pedagogie v/h jonge kind
-Prof. Bach. Onderwijs: lager onderwijs
-TSO 3de graad Leefgroepenwerking – Se-n-Se (7de jaar)
-TSO 3de graad Jeugd-en gehandicaptenzorg
-TSO 3de graad Internaatswerking –Se-n-Se (7de jaar)
-Prof.bach.Orthopedagogie
-Graduaat Orthopedagogie
-Ac.bach. Pedagogische wetenschappen
-TSO 3de graad sociale en technische wetenschappen

Het aanbod:
- een studentenovereenkomst
Aanwervingsprocedure:
 voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in het statuut
 indien voldaan aan boven vermelde voorwaarden, wordt men uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek
slagen
op basis van een gunstig sollicitatiegesprek


Solliciteren:
Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV en een recent uittreksel
uit het strafregister Model2 (max 3 maanden oud) bezorg je aan het college van burgemeester en
schepenen, door het sturen van een email personeelsdienst@lubbeek.be, via de post Gellenberg 16 te
3210 Lubbeek (de postdatum geldt als bewijs van de tijdige indiening van je kandidatuur) of door afgifte in
het gemeentehuis.
De kandidaturen dienen uiterlijk op 25 mei 2021 verzonden te worden.
Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.76/77/78) of
personeelsdienst@lubbeek.be

