
 

Het OCMW van Ukkel, 

Alsembergsesteenweg, 860 

1180 Ukkel 

 
 

 Zoekt: 

 

EEN OPVOEDER A1 (m/v) voor Het Kindertehuis Asselbergs, Joseph Bensstraat 82, te 1180 Ukkel 

- VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 4 MAANDEN, eventueel verlengbaar. 

 

Afsluiting: 10/08/2021   verlenging van de sluiting tot 31/08/2021 

 

Opdracht en de voornaamste functies: 

Un descriptif détaillé et complet est disponible sur demande au service du Personnel (02/370.75.83 - Sarah 

Wybauw ou 02/370.76.26 – Sabrina Chrispeels) 

 

 Begeleiding en omkadering van een groep jongeren van 3 tot 18 jaar in hun eigen woonpaviljoen. 

 Deelname aan de teammeetings. 

 Verslag opmaken over uw referentiejongeren (na rechtspraak in kort geding). 

 Actief deelnemen aan het leven van deze instelling. 
 

Profiel: 

 Vereist diploma: Diploma van het hoger onderwijs, korte duur: Bachelor diploma van het type 
“gespecialiseerde opvoeder” of belgische gelijkgeschakeld. 
 Geen enkel ander diploma zal in aanmerking worden genomen 

Vereiste vaardigheden :  
o U werkt raag samen met uw teamleden; 
o U hebt organisatietalent; 
o U bent dynamisch ingesteld en proactief; 
o U steunt het project van onze instelling; 
o Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal (Selor Art. 8 – 10). 

 

Wij bieden: 

* Een voltijdscontract voor bepaalde duur van 4 maanden, eventueel verlengbaar; 

* 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 

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!! 
Vermeld het referentienummer van de aanbieding en / of de titel van de functie bij de betreffende afdeling. 
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