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Vacature kindbegeleider De Speelberg vzw 
 
De Speelberg biedt kwalitatieve kinderopvang aan jonge kinderen. We geven kinderen alle kansen 
om te groeien en bloeien in een warme, kindvriendelijke en veilige omgeving. Dit doen we in 
samenwerking met de ouders, als belangrijkste partner, en met zorg en respect voor mens en 
omgeving. We hebben aandacht voor kwetsbare gezinnen en hun context, vanuit de overtuiging dat 
kinderopvang kansen creëert. Medewerkers zijn de kern en de kracht van onze organisatie. We 
werken nauw samen met de lokale omgeving en partners. In ons beleid staan volgende waarden 
centraal : respect, vertrouwen, zorgzame betrokkenheid en enthousiasme.  
 
Momenteel zijn we op zoek naar een kindbegeleider voor De Speelberg Wakken.  
De Speelberg Wakken is een kleinschalig kinderdagverblijf met een vergunning van 31 kindjes. Wij 
werken in 3 leefgroepjes (2 baby groepen en één peutergroep) 
 
Dit is een vast contract :  

- Zo snel mogelijk starten 
- 75% jobtime (28.5 uur per week) 
- Vlinderbegeleider en op vrijdag begeleider van de peutergroep.  

 
Beantwoord je aan onderstaande profiel en heb je interesse om ons team te komen versterken? Mail 
dan gerust uw CV en motivatiebrief door naar wakken@despeelbergvzw.be. Wij nemen verder 
contact met u op ! 
 
Profiel :  
Ben je positief ingesteld? Zie je in elk kind een klein wonder? Bloei je helemaal open in  de nabijheid 
van kinderen? Schrikken drukke momenten jou niet af? Sta je open voor logistieke en 
administratieve taken? Leg je graag contact met ouders en collega’s? Kan je goed zelfstandig 
werken? En beschik je over volgende attesten?  

- Geschikt diploma (diplomavereisten Kind en Gezin) 
- Attest goed gedrag en zeden 
- Medisch geschiktheidsattest 
- Attest levensreddend handelen is een pluspunt 

 
 
 
Dan is deze job misschien iets voor jou ! 
Graag tot binnenkort ! 
Het Speelberg – team.  
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