
  

 

 

Kinderbegeleider buitenschoolse opvang Hoogstraten (VAST) 
 

 

Type contract 

Vaste job 

Voltijds / deeltijds 

Deeltijds 

Vragen? Contacteer Wendy 

+32 470 20 05 33 

 

Jouw taak 

Je begeleidt groepen kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar 

Je helpt hen groeien op een speelse manier 

Je zorgt dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen in de opvang 

Je hebt aandacht voor verzorging, rust en hygiëne 

Je werkt op schooldagen tussen 7 uur en 9 uur en vanaf het einde van de schooldag tot 18u30, ook 

op woensdagnamiddagen. Tijdens schoolvakantie en op schoolvrije dagen werk je tussen 7 uur en 

18u30 

Vereisten 

    Je bent in het bezit van een erkend zorgdiploma (sector kinderopvang) of je studeert nog één van 

de opleidingen die leiden tot dat erkend zorgdiploma 

    Je gaat akkoord met onderbroken werkuren 

    Je woont in de omgeving 

    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands want je hebt veel contact met kinderen, ouders en 

collega’s 

    Ervaring in de jeugdbeweging of jongerenwerking is een pluspunt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wij bieden 

Een boeiende job als kinderbegeleider met verantwoordelijkheid, opleiding en teamwork 
 

Aandacht en groeikansen voor ieders talent, ook voor dat van jou 
 

Een goed evenwicht tussen werk en privéleven dankzij 

Een job dicht bij huis 

Gratis opvang van eigen kinderen (2,5-12j) tijdens de werkuren 

Een gunstige verlofregeling en verplaatsingsvergoeding 

Een deeltijds bediendencontract van 20 uur per week voor onbepaalde duur 

Ferm werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, 

handicap,…  

 

Meer info? 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en wil je graag deel uitmaken van Ferm?  

Aarzel niet en solliciteer bij voorkeur via de link op onze website of bezorg je brief en cv aan: 

Wendy Taelemans, Gemeenteplaats 5, 2960 Brecht. 

Voor meer informatie neem een kijkje op onze website www.SamenFerm.be of contacteer ons via 

het nummer 0470/20.05.33. 

Je krijgt van ons altijd een antwoord.  

De selectie zal doorgaan in je eigen regio. 

 

http://www.samenferm.be/

