
 

              

  

 

 

 
VACATURE 

COÖRDINATOR KINDERDAGVERBLIJF/ INCLUSIECOACH 
VERVANGINGSCONTRACT 

 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep Gidts,  biedt een veelzijdig aanbod van 

ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van ondersteuning in de 

eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.   Het gelooft in de mogelijkheden van ieder 

mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of 

levensbeschouwing. 

 

Jouw functie 

 Je stuurt de dagdagelijkse werking van het kinderdagverblijf conform de richtlijnen van Kind 

en Gezin en zorgt voor een efficiënte en kwaliteitsvolle kinderopvang met oog voor de 

veiligheid, geborgenheid en hygiëne van ieder kind. 

 Je treedt op als aanspreekpersoon voor de kindbegeleiders, de ouders en Kind en Gezin.  

 Je staat in voor de organisatie van de personeelsbezetting in de leefgroepjes en indien nodig 

neem je actief deel aan de activiteiten van de verschillende groepjes.  

 Je coacht de kindbegeleiders zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien.  

 Je volgt nieuwe inschrijvingen op. 

 Je bent verantwoordelijk voor het budget en volgt het administratieve luik van het 

kinderdagverblijf op. 

 Daarnaast stimuleer je andere kinderopvanginitiatieven in de regio om kinderen met een 

specifieke zorgbehoefte op te vangen en ondersteunt hen zowel inhoudelijk als praktisch bij 

het realiseren van inclusieve kinderopvang.  

 Je  informeert de directie over de dagelijkse werking.  

 

Jouw profiel  

 Je beschikt over minstens een bachelordiploma en je vertoont een uitgesproken 

belangstelling voor de sector kinderopvang. 

 Je hebt reeds enige werkervaring opgebouwd, bij voorkeur in een leidinggevende functie. 

 Je geeft graag leiding en beschikt over coachende, motiverende en sturende kwaliteiten. 

 Je bent flexibel en zelfstandig en je gaat op probleemoplossende wijze aan de slag.  

 Je kan vlot beslissingen nemen en deze motiveren. 



  

 

 

             

     

 Je kan planmatig en zelfstandig werken. 

 Je bent een administratieve duizendpoot met oog voor gestructureerd werken en een goede 

opvolging. 

 Je bent vertrouwd met en/of bent geïnteresseerd in het werken in een vzw-context; 

meewerken aan een sociale doelstelling is voor jou een persoonlijke meerwaarde. 

 

Ons aanbod 

 Vervangingscontract wegens zwangerschap; tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar.  

 Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte organisatie in volle beweging. 

 Verloning volgens de barema’s van Paritair Comité 331.001 

 

 

Interesse?  

Solliciteer ten laatste tegen 8 februari 2019  bij: 

Eric Van Parys, directeur dagelijks beleid, via volgende link.  

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.  

https://dominiek-savio.jobtoolz.be/nl/coordinator-kinderdagverblijf

