
 

Het OCMW van Ukkel, 

Alsembergsesteenweg, 860 

1180 Ukkel 

 

 Zoekt: 

 

een ONTHAALOUDER (m/v) voor de Dienst Onthaalouders – ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR 

ONBEPAALDE DUUR - VOLTIJDS - Niveau C – Voorwaarden ONE 

 

Afsluiting: 30/09/2021 

Opdracht: 
 

Dagelijks kinderen van 0 tot 3 jaar ontvangen en opvangen. De kinderen worden binnen een familiaal kader 

verzorgd. De onthaalouder staat garant voor hun veiligheid, neemt deel aan hun spel en stimuleert hun 

creativiteit.  
 

Voornaamste taken:  

 Dagelijks kinderen ontvangen en opvangen 

 Hen bezighouden met speelse activiteiten 

 Boodschappen doen en hun maaltijden bereiden 

 De kinderen hun maaltijd geven 

 Hun de juiste verzorging geven  

 Instaan voor de hygiëne, het comfort en de veiligheid van de kinderen 

Voorwaarden: 

 In de gemeente Ukkel, Watermael-Bosfot, Vorst of Elsene wonen : Als u een plan voor de locatie 
van uw opvangvoorziening heeft, kan de dienst voor kinderopvangers u helpen om dit met een 
financieel voorschot te realiseren. 

 Genoeg ruimte kunnen bieden om kinderen te ontvangen (6m² per kind en maximaal 4 kinderen). 

 Voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van de brandweer. 

 Voldoen aan de voorwaarden van het onderzoek van de maatschappelijk assistent(e). 

 Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (model 2) kunnen voorleggen, inclusief voor de personen 
die ouder zijn dan 18 jaar en op hetzelfde adres wonen. 

 Een medisch attest kunnen voorleggen van alle personen die ouder zijn dan 18 jaar en op hetzelfde 
adres wonen, waarin wordt verklaard dat niemand tekenen vertoont van enige psychische of 
lichamelijke aandoening die een gevaar kan vormen voor de kinderen die worden opgevangen. 

 Een vaccinatiebewijs van de kinderen van de kandida(a)t(e) kunnen voorleggen volgens het schema 
van het ONE. 

 Voor de kandida(a)t(e), een bewijs van immuniteit tegen rodehond kunnen voorleggen.  
 

Profiel: 

Vereist diploma:  

 
Beantwoorden aan de toegangscriteria die door de subsidiërende instelling voor deze functie wordt vereist. 
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Diploma's van secundair niveau:  

Kinderverzorg(st)er, kinderhelpster, aspirant(e) nursing, opvoed(st)er, gespecialiseerd opvoed(st)er, 

jeugdwerker. 

Vereiste vaardigheden :  
 Empathische vaardigheden; 
 Analytische vaardigheden; 
 Gemakkelijk contact kunnen leggen; 
 Kunnen anticiperen en proactief zijn; 
 In staat zijn de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren aan de hand van speelse activiteiten en 

getuigen van creativiteit 
 De pedagogische behoeftes van kinderen kennen 
 Vaardig zijn met spel en manuele activiteiten 
 De technieken voor eerste hulp en reanimatie kunnen toepassen, of bereid zijn een vorming te 

volgen om een medisch brevet voor eerste hulp te behalen 
 Beschikken over verantwoordelijkheidszin 
 Blijk geven van een goede zelfbeheersing 
 Stressbestendig zijn 
 Discreet kunnen zijn 
 Kunnen samenwerken 
 Een luisterend oor kunnen bieden aan de kinderen en de ouders 
 Diversiteit goed kunnen benaderen 
 Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis hebben van de tweede landstaal (Selor Art. 8 – 10). 

 

Wij bieden: 

* Een voltijds contract van onbepaalde duur; 

* Dagen jaarlijks verlof + extralegale vakantiedagen, dagen ter compensatie van de zomerdienst; 

* Maaltijds cheque 

* Een gevaloriseerde anciënniteit; 

* Een tussenkomst in de openbare transportkosten (100% voor MIVB en 80% voor andere transporten); 

* Specifieke opleidingen; 

* Een zeer vlotte toegangkelijkheid:  

     - Station Ukkel Kalevoet (+ De Lijn) 

     - Tram/bus: 4/43/51/97/82/98 

Gëinteresseerd? 

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. 

VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be 

!!! Een volledig dossier zal aan het ONE voorgelegd worden, dat op basis van de geleverde gegevens 

zijn goedkeuring verleent voor de erkenning of niet-erkenning van de kandida(a)t(e). Opvang kan 

slechts na ontvangst van deze goedkeuring van start gaan !!! 

 

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!! 
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