Wervende vacature.
Functie: Lokaal verantwoordelijke KDV Hollypop (vervanging)

Wij zoeken

Een lokaal verantwoordelijke in ons kinderdagverblijf Hollypop, Hollebeekstraat 376 te Linkebeek.
38 uren, vervangingscontract van onbepaalde duur. (Van 03/01/2022 tot 20/06/2022, optie langer)

Wie zijn wij






Vzw Komma organiseert kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in initiatieven
buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven.
Vzw Komma biedt ook vorming, ondersteuning en advies aan andere organisatoren.
Vzw Komma heeft 150 medewerkers die verspreid zijn over meerdere locaties in gans
Vlaanderen.
Vzw Komma heeft als doel om kwaliteitsvolle kinderopvang uit te bouwen, met grote
aandacht voor het pedagogische aspect.
Vzw Komma stelt de kinderen centraal omdat zij het beste verdienen.

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.

Je bent verantwoordelijke voor
Komma vzw is op zoek naar een lokaal verantwoordelijke voor ons kinderdagverblijf Hollypop te Linkebeek in de afwezigheid
van een teamlid.
Als lokaal verantwoordelijke van ons kinderdagverblijf zal je halftijds de administratieve,
organisatorische en pedagogische taken opnemen. Hiernaast zal je halftijds mee ingezet worden
in de werking. Deze combinatie zorgt ervoor dat je nog steeds veel voeling hebt met de kinderen,
de dagelijkse werking en het team.
De functie wordt ingedeeld in 5 domeinen, waarbij de organisatorische en administratieve
opvolging ongeveer de helft van de functie omvat. Het tweede grootste luik is de opvolging van
de pedagogische werking. Daarnaast komen ook de opvolging van facility, personeel en financiën
in iets mindere mate aan bod. Je regelt de werking zo dat de mensen en de middelen zo efficiënt
mogelijk ingezet worden.
Je hebt een hart voor kinderen en wil ervoor zorgen dat kinderen die zich in een veilig,
stimulerend nest kunnen ontwikkelen. Je werkt graag samen en zorgt mee voor een toffe sfeer,
je kan correct communiceren en je wil werken in een open, professionele omgeving. Je geeft
pedagogische ondersteuning, leiding en coaching aan het team. Je organiseert teamvergaderingen. Je voert
oudergesprekken. Je zorgt voor een dagelijkse opvolging van de algemene werking.
Meer informatie over de organisatie kan je terugvinden op onze website https://www.vdkomma.be/

Wij steunen je





Ondersteuning door een centraal team.
Individuele mogelijkheid om zich bij te scholen.
Jaarlijkse 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 hebt een hart voor kinderen.
Je kent de visie van Komma.
Je bent bereid de regels, de processen binnen Komma te volgen.
Je hebt oog voor het geheel en wil je steentje bijdragen om dingen te
verbeteren.
 Je werkt graag samen, je kan correct communiceren en je wil werken in een
open, professionele omgeving.
 Je hebt kennis van de wettelijke richtlijnen en decreten Kinderopvang.
Je kan goed plannen en efficiënt uitvoeren.

De plaats komt vrij vanaf 3 januari 2022

Heb je zin? Stuur je cv en motivatiebrief naar
Komma vzw Personeelsdienst
sollicitaties@vdkomma.be
TEL: 015 71 50 55
Eigen referentie: LOVEHollypop38

Functietitel

: Verantwoordelijke KDV

Datum

: 15/02/2021

Plaats in het organogram

De lokaal verantwoordelijke staat onder het gezag van en rapporteert aan de
directeur en de verschillende domeinverantwoordelijken van de centrale dienst.
Competenties
Taakgericht

-

Initiatiefnemend
Efficiënt
Kwalitatief

Waardegebonden

- Betrouwbaar
- Discreet
- Neutraal
- Objectief
- Diplomatisch
- Kritisch
Persoonsgebonden

- Leergierig
- Flexibel
- Verantwoordelijk
- Zelfstandig
- Stressbestendig
- Integer
- Loyaal
Organisatorisch

- Probleemoplossingsgericht
- Resultaatgericht
Interactief

- Samenwerkend
- Communicatief
- Klantgericht
Leidinggevend

- Besluitvaardig
- Ondernemend
- Sturend
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Functie
De lokaal verantwoordelijke staat in voor het opvolgen van de begeleiders , het organiseren van
teamoverleg, de ouder- en kindparticipatie, het onderhouden van contracten met externen en het plannen
en bewaken van de dagelijkse werking van het initiatief.

Taken
Algemeen

Veiligheid
-

Fysieke en psychische integriteit waarborgen
Veiligheidsvoorschriften naleven en garanderen

Regelgeving
-

Externe regelgeving opvolgen en toepassen
Interne regelgeving toepassen

Persoonlijke groei
-

Vorming en bijscholing volgen
Zelfontwikkeling
Communicatie

Communicatie
-

Informatie tijdig doorgeven aan begeleiding, centrale diensten, ouders en externen
Rapporteren aan verantwoordelijke n en centrale diensten
Vragen, klachten en suggesties behandelen
Problemen signaleren aan de centrale diensten
Lokaal netwerk uitbouwen

Overleg
-

Deelnemen aan interne en externe overleggen
Teamoverleg plannen, voorbereiden, leiden en opvolgen
Dagelijkse werking en coördinatie

Kwaliteit
-

Kwaliteitshandboek implementeren en evalueren

Pedagogie
-

Vormingen medewerkers plannen en goedkeuren
Kind- en ouderparticipatie organiseren en stimuleren
Inrichting van de ruimten

Planning
-

Uurrooster personeel opmaken
Inschrijvingen kinderen plannen
Bestellingen uitvoeren
Infrastructuur beheren
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Leiding
Functionerings- en opvolgingsgesprekken voeren
Begeleiden, ondersteunen en motiveren van medewerkers
Beleidsvoorbereidend werk uitvoeren en adviseren
Coördinatie en opvolging van het onderhoud van de ruimtes en het materiaal
Collegiale sfeer stimuleren
Continuïteit
Personeelsinzet verzekeren conform de regelgeving van Kind & Gezin
Indien nodig: taken van begeleiding opnemen
Organisatie
Administratie
Inschrijvingen en rondleidingen uitvoeren
Contracten opstellen en opvolgen
Kinddossiers beheren
Kindregistratie en –planning beheren en opvolgen
Kindregistraties aan Kind & Gezin bezorgen
Personeel
Medewerkers selecteren
Plus- en minuren opmaken en opvolgen
Jaaroverzicht prestaties opmaken en opvolgen
Verlof medewerkers plannen en goedkeuren
Absenteïsme opvolgen
Financiën
- Budgetopvolging
Facturen opmaken
Waarborgen opvolgen

Info
Relaties tot andere functies
De lokaal verantwoordelijke werkt nauw samen met:
Begeleiding
Centrale diensten
Collega lokaal verantwoordelijken
- Ouders
Kinderen
Tewerkstelling
Een halftijdse tewerkstelling.
Loon
De lokaal verantwoordelijke wordt betaald volgens barema B1C binnen PC 331.
-

Maximale anciënniteit: 5 jaar.
Deze functiebeschrijving is niet beperkend, kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe
evoluties of organisatorische accenten binnen de groep Komma.
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