VACATURE
13 maart 2019

Opvoeder bi j MFC De
Hage wi nde, 19u, bepaal de duur
MF C De Hage wi nde onderst eunt ki nder en en j onger en met gedr ags, -en e moti onel e pr obl e men,
auti s me ( ASS) en/ of een ment al e beper ki ng. Zi j en hun cont ext kunnen er t er echt voor zor g en
onderst euni ng op maat (dagopvang, ver blijf, begel ei di ng aan hui s, …).
Voor meer i nf or mati e kan j e t er echt op www. mfcdehage wi nde. be.’

De f uncti e


Bi nnen de zor ggr oep Merlij n begel ei d j e ki nder en en j onger en met gedrag- en/ of
e moti onel e moeilij kheden, auti s mespectr u m stoor ni s en/ of li cht ment al e handi cap.

Je pr ofi el








Je hebt een (ort ho) pedagogi sch di pl o ma.
Je bent stressbest endi g en co mmuni cati ef.
Je hebt een pr obl ee mopl ossend ver mogen.
Je bent sensi ti ef en gemoti veer d o m met j onger en t e wer ken.
Wer ken i n t ea mver band i s voor j ou geen pr obl ee m.
Je kan j e fl exi bel opst ellen.
Er vari ng i n het wer ken met ki nder en en j ongeren met GES, auti s me en/of li cht- ment al e
beper ki ng (én hun context) beschouwen we al s een pl uspunt.

Het aanbod





We bi eden j e een contract aan van 19u/ week voor bepaal de duur van 22 april 2019
t ot 31 dece mber 2019. Te pr est er en vol gens een fl exi bel uurr oost er.
Je krij gt een verl oni ng vol gens het bar e ma van het VAPH.
Je wer kt i n de Poststraat i n Loker en en di t i s vl ot te ber ei ken met aut o/fi ets of trei n.
Je ko mt t er echt i n een warm, deskundi g en dyna mi sch t ea m.

Int er esse
 St uur ui terlij k tegen maandag 1 april 2019 j e CV én moti vati ebri ef naar
solli citati es @hage wi nde. be.
 Sel ecti egespr ekken zij n voor zi en i n de eerst e helft van april 2019.
 Voor i nf or mati e over deze vacat ur e en de j obi nhoud, kan j e t er echt bij Val eri e Nobel s
( Zor gver ant woor delij ke Merlij n, val eri e. nobel s @hage wi nde. be, 09 337 89 00)

