
Wervende vacature.  

Functie: begeleider ibo Kosko 

 

Wij zoeken  

een begeleidster in ons kinderdagverblijf, Kosko, Baron Leroystraat 31 te Deurne 

19 uren, vervangingscontract. 

 

 

Komma vzw 

is een organisatie actief in Vlaanderen sinds 1993. Zij organiseert 

twintig kinderopvanginitiatieven. Ze heeft drie 

ondersteuningsdiensten en een vormingsdienst, dit in samenwerking 

met zusterorganisatie VDKO vzw.  

Komma vzw bezit heel wat expertise, met de klemtoon op het 

pedagogische. 

Doel is een kwaliteitsvolle, excellente dienstverlening uit te bouwen. 

 

 

 Bij de Kommagroep willen wij mensen die: 

- creatief handelen 

- respectvol omgaan met elk kind 

- professioneel, open communiceren 

- betrokkenheid tonen 

- de gedrevenheid hebben tot verbetering, vernieuwing. 

 

 

Een hart voor kinderen? 

Je hebt aandacht voor elk kind, je speelt met hen, je verzorgt hen. 

Je weet hoe je kinderen moet aanpakken.  

Je kan hen motiveren en stimuleren om nieuwe dingen, al spelend, te 

leren. 

Je kent de visie van Komma. 

 

Oog voor het geheel? 

Je kan werken binnen een dagstructuur. 

Je kan de de bijkomende taken vlot uitvoeren, naast je pedagogisch 

werk. 

Je bent bereid de regels, de processen binnen Komma te volgen. 

Je wil je steentje bijdragen om dingen te verbeteren. 

 

Samen werken? 

Er zijn kinderen, ouders, collega’s, leidinggevenden die allemaal 

samen werken aan het voornaamste doel van Komma: kinderen die 

zich in een veilig, stimulerend nest kunnen ontwikkelen. 

Je werkt graag samen, je kan correct communiceren en je wil werken 

in een open, professionele omgeving. 

 



Wij steunen je   

We doen dit vertrekkende van een sterke pedagogische visie met jaarlijkse 

opleiding rond het werken met kinderen. 

Een pedagogische ondersteuning door een centraal team. 

Individuele mogelijkheid om zich pedagogisch bij te scholen. 

Jaarlijkse pedagogische verbeteracties. 

Je kan binnen het team je eigen sterktes inzetten en je mindere kanten 

ontwikkelen.  

 

Je krijgt  

Een inlooptraject waarbij je alle facetten van het werk leert kennen.  

Ondersteuning in de eerste zes maanden zodat je vlot je taken kent en kan uitvoeren binnen 

een team.  

Een meter/peter die je zal begeleiden. 

 

Wat verwachten we van je? 

Je bent een teamspeler die verantwoordelijkheid neemt. 

Je zet zich 100% inzet. 

Je bent creatief, speels. 

Je kan omgaan met ouders. 

Je kan een dagstructuur volgen. 

Je kan goed plannen en efficiënt uitvoeren. 

 

Wat beiden wij? 

Eigen kinderen kunnen genieten van gratis opvang in één van onze initiatieven.  

De verloning is volgens het barema 331, het barema van de kinderopvangsector. 

 

De plaats is vrij, je kan onmiddellijk beginnen. 

 

Heb je zin? Stuur je cv naar 
 

sollicitaties@vdkomma.be,  

04 73 36 42 81 

 


