Coördinator buitenschoolse kinderopvang (m/v/x)
Heb jij een hart voor kinderen en spreekt het coachen van begeleiders jou aan? Wil je actief meewerken aan een kwaliteitsvolle
buitenschoolse kinderopvang in Aalst? Lees dan snel verder!
Beknopte jobinhoud:
Het team buitenschoolse kinderopvang biedt buitenschoolse opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen aan op dertien
verschillende locaties in Groot-Aalst. Dit tijdens de schoolperiode én in de schoolvakanties. Meer informatie over de werking en
de locaties vind je hier terug.
Als coördinator buitenschoolse kinderopvang werk je actief mee aan een kwaliteitsvolle kinderopvang die beantwoordt aan de
hedendaagse noden en evoluties. Je bent eindverantwoordelijke van de processen van de buitenschoolse kinderopvang, wat
betekent dat je het overzicht bewaart, taken toevertrouwt aan de juiste personen, resultaten opvolgt en begeleiders coacht om
hun sterktes ten volle in te zetten en hun werkpunten te ontwikkelen. Je rapporteert aan het diensthoofd Onderwijs.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Je stuurt +/- 35 begeleiders aan en coacht hen om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen. Je
fungeert als eerstelijnsaanspreekpunt voor de begeleiders en staat open voor hun feedback en suggesties om de werking te verbeteren.
Je analyseert de werking van de verschillende locaties, doet verbetervoorstellen, implementeert een gelijke werking in alle werklocaties en
volgt deze werking op aan de hand van evaluatiemomenten. Je documenteert relevante gegevens en rapporteert hierover naar je
leidinggevende en het bestuur.
Je organiseert groepsgesprekken met de begeleiders (bv. voorbereiding vakantieopvang, teamvergaderingen…).
Je volgt meldingen op, van bv. ouders/scholen directie/ ... , onderzoekt deze en zorgt voor een kwalitatieve behandeling en opvolging.
Je communiceert (pro) actief en zorgt voor een vlotte doorstroom van informatie, zowel mondeling als schriftelijk, zodat alle betrokken
partijen tijdig en correct geïnformeerd zijn.
Je detecteert noden / signalen, zowel systematisch als ad hoc, signaleert deze aan het diensthoofd en bestuur en stelt onderbouwde
oplossingen voor.
Je werkt nauw samen met zowel de begeleiders, directeurs van de scholen als collega’s van de dienst Onderwijs om verbinding te creëren.
Daarnaast bouw je ook samenwerkingsverbanden op met andere partners, bv. partners met een vrijetijdsaanbod in scholen, Huis van het
Kind, kinderdagverblijven/onthaalouders ...
Je staat mee in voor het pedagogisch beleid, kindbeleid, ouder- en kwaliteitsbeleid. Je geeft hiervoor input en ondersteunt de ontwikkeling
van de visie op dit beleid

Jij...
hebt een bachelorsdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking.
hebt kennis van de regelgeving buitenschoolse kinderopvang een hebt affiniteit met de werking en kinderpedagogiek.
neemt beslissingen op onderbouwde wijze, na afweging van alle relevante aspecten.
begeleidt begeleiders in hun groei en geeft gericht feedback.
communiceert transparant en integer met interne en externe partners. Je bent in staat je communicatie aan diverse contacten aan te
passen.
hebt een kritische blik en kan bestaande werkwijzen, procedures in vraag stellen en verbetervoorstellen uiten.
bent flexibel ten opzichte van aanwezigheid op de verschillende locaties en tijdens de werkuren van de begeleiders.

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als coördinator BKO in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele
arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur.
biedt je een loon binnen weddeschaal B1-B3 (met een basisbrutowedde tussen 2683,60 EUR per maand en 4400,19 EUR per maand).
Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9) met regelmatige aanwezigheid
op de verschillende opvanglocaties in Groot-Aalst. Occasioneel telewerk is mogelijk na een inloopperiode. De inloopperiode bedraagt 6
maanden.
vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien
we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop,…)
voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst, waar je tot en met 4 september 2022 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit
Een intakegesprek via Microsoft Teams op 21 september 2022 (indien veel kandidaten ook op 20 september 2022).
Een presentatieopdracht, die je ontvangt op 28 september 2022, moet indienen op 2 oktober 2022 (23u59) en zal presenteren op 13
oktober 2022.
Een mondeling gedeelte, bestaande uit een rollenspel en een interview, dat plaatsvindt op 20 oktober 2022.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Jolien Uyttersprot, recruiter
via 0470 85 67 56 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Joke Steenhaut, dossierbeheerder via 053 72 33
04 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Tessa Ottoey, diensthoofd
Onderwijs via 053 77 9300 of via tessa.ottoey@aalst.be
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel JOLIEN UYTTERSPROT
op het nummer: 053 72 32 50

