
VACATURE: KINDERVERZORG(ST)ER te Olen 
 

Voor ons kinderdagverblijf in Sint-Jozef Olen zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerk(st)er die ons een aantal 
uren per week komt ondersteunen in de begeleiding en verzorging van 18 baby’s en peuters.  Je komt terecht in een 
aangename familiale sfeer en werkt samen met nog 1 of 2 kinderbegeleiders/verantwoordelijken. 

Tijdsregeling:  deeltijds 13u à 19u/week, is bespreekbaar 

Uurregeling:  8 uur vast op woensdag 
  andere vaste uren onderling te bespreken 

Contracttype:  bediende contract voor onbepaalde duur. 

Startdatum:  1 juni 2021 

Verloning:  marktconform loon op basis van de geldende barema’s van PC 331 

Bereikbaarheid: het treinstation van Olen ligt op 5 à 10 minuten wandelen, bushalte is vlakbij 

Jouw functie: 

- Je staat in voor de begeleiding en verzorging van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. 
o Het onthaal van de kinderen  
o Activiteiten/spel aanbieden en begeleiden 
o Toezicht op vrij spelende kinderen  
o Kinderen de nodige prikkels geven 
o Kinderen de nodige ondersteuning en troost bieden 
o Conflictjes op een pedagogisch verantwoorde manier oplossen 
o Verluieren/nodige verzorging toedienen 
o Kindjes te slapen leggen met het nodige toezicht 
o Kindjes eten en drinken geven, zowel vaste voeding als flessen- of borstvoeding 

- Je communiceert respectvol met de ouders over het dagverloop van hun kind 
- Je staat mee in voor het onderhoud van de ruimtes en het materiaal 

Jouw profiel: 

Je hebt een groot zorgzaam hart voor baby’s en peuters en je kan je makkelijk verplaatsen in hun leefwereld.  Drukke 
momenten pak je rustig aan en je durft initiatief te nemen.  Je bent een persoon met verantwoordelijkheidszin die zowel 
zelfstandig als in team kan werken.   

Daarnaast: 

- beschik je over de juiste diplomakwalificaties zoals vermeld op de website van Kind en Gezin: 
https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-max18plaatsen.pdf  

- ben je bereid om bijscholing (meestal 1 avond per bijscholing) te volgen in het kader van je functie. 
- ben je in het bezit van een attest ‘levensreddend handelen bij jonge kinderen’ of bereid dit zo snel mogelijk te 

behalen 
- beschik je over een attest goed gedrag en zeden, model 2 
- kun je na de indiensttreding een attest ‘medische geschiktheid’ binnenbrengen 
- is ervaring geen vereiste, wel een pluspunt (stages tellen ook mee) 
- is basiskennis Engels en/of Frans geen vereiste, wel een pluspunt 
- is goede kennis Nederlands wel vereist 

 

Contact: 

Stuur je sollicitatiebrief met CV naar:  

Kinderdagverblijf Snuffel 
Kapellekensstraat 10 – 2250 Olen 

Of: snuffel-olen@outlook.be 
 

          www.snuffel-olen.be    0497/57.16.12 


