
 

Het OCMW van Ukkel, 

Alsembergsesteenweg, 860 

1180 Ukkel 

 
 

 Zoekt: 
 

Een KINDBEGELEIDER (kinderverzorgster) (m/v) voor het Kindertehuis Asselbergs- VOLTIJDSE 

VERVANGINGSCONTRACT 

Clôture: 3/07/2022 

 

Missie: 
De kindbegeleider begeleidt en verzorgt de kindjes en houdt daarbij rekening met hun leeftijd, belangstelling 
en noden. De kindbegeleider is verantwoordelijk voor het welzijn, van elk van de opgevangen kinderen. 
 
Watzijn je taken in ons kinderdagverblijf? 
    -> Je verzorgt de kindjes, begeleidt de voedingsmomenten en biedt spelactiviteiten aan. 
Stimuleren van de autonomie vinden wij belangrijk. Het welzijn en welbevinden van elk kindje is onze 
prioriteit. 
     -> Samen met het team ben je verantwoordelijk voor een veilig, proper en opgeruimd kinderdagverblijf. 
     -> In onze creche werk je nauw samen met alle mama's en papa's. Aan overleg en vertrouwen hechten 
wij veel belang. 
     -> Je werkt samen met het team aan de kwaliteit van de creche. Wij schrikken niet van eigen inbreng, 
bijsturing en feedback. 
 
Profiel : 

Welke attesten heb je nodig? 

-> Je beschikt over een kwalificatiebewijs dat erkend is door de bevoegde Vlaamse minister. 

De lijst van kwalificatiebewijzen die in aanmerking komen vind je op de website van Kind en Gezin: 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/personen-in-de-opvang/kwalificaties-en-

attesten/  

-> een recent uittreksel uit het strafregister model 2 waaruit onberispelijk gedrag in verband met het omgaan 

met kinderen blijkt. 

-> Eventueel: attest van levensreddend handelen (basisreanimatie kinderen) 

 

Talenkennis: 

Nederlands: moedertaal of actieve kennis. 

Frans: goede kennis voornamelijk woordenschat die gebruikelijk is in een kinderdagverblijf. 

Engels:  in beperkte mate. 

Wat biedt het Kindertehuis Asselbergs? 

- Een voltijdse vervangingscontract 

- Dienstregeling: dagwerk 

- Loonvorwaarden: gebaseerd op het Sociaal Handvest niveau C alsook de voordelen voor 

personeelsleden van het OCMW van Ukkel 

- Tussenkomst hospitalisatieverzekering en openbaar vervoerkosten. 

 

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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