
  

IBO DE BUITELING zoekt 2 hulpbegeleiders in DSP-statuut voor onze werkingen in St-Joost-ten-
Node vanaf 1 mei 2019 en in Brussel centrum (Nieuwland) vanaf 1 juni 2019  

Gedurende 1 jaar met kans op verlenging tot 2 jaar / 4/5 DSP-contract 
 

JOUW TAKEN ALS HULPBEGELEIDER: 
 activiteiten voorbereiden 
 animatie in één van onze ateliers verzorgen 
 kinderen begeleiden tijdens het vrij spel na de 

schooluren (en op vakantiedagen) 
 met de ouders en de kinderen communiceren 
 deelnemen aan het wekelijks teamoverleg 
 zelf initiatief nemen als je ideeën en inspiratie hebt 

om onze werking te verbeteren 

Je doet werkervaring op en volgt de basisopleiding 
‘Begeleider in de buitenschoolse opvang’. Indien nodig 
kan je ook een cursus Nederlands volgen. 

JE VOLDOET AAN DEZE VOORWAARDEN: 
 je wil graag met kinderen (tussen 2,5 en 12 jaar) 

werken en leert graag bij 
 je hebt een goede actieve kennis van het Nederlands 

(minimum niveau 2.1)  
 je komt in aanmerking voor het DSP-statuut 

WIJ BIEDEN: 
 een gevarieerde job in een divers team met veel 

leerkansen 
 loon volgens barema en extralegaal verlof 
 een contract van 1 jaar, eventueel verlengd tot 2 jaar 
 korting op de opvang van je eigen kinderen 
 Je werkt gemiddeld 30,4 uren per week 

(variabel uurrooster) 

 

 

 

HET DSP-STATUUT: 
Je mag werken met een doorstromingscontract als je op 
het moment van de aanwerving: 
 geen diploma hoger secundair onderwijs hebt 
 gedomicilieerd bent in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
 ingeschreven bent als werkzoekende bij Actiris 

EN 
 12 maanden zonder onderbreking wachtuitkering 

geniet of  
 24 maanden zonder onderbreking 

werkloosheidsuitkering geniet of  
 jonger bent dan 25 jaar, 9 maanden zonder 

onderbreking wacht- of werkloosheidsuitkering geniet 

SOLLICITEREN: 
 reageer zo snel mogelijk 
 sollicitatiegesprek zo snel mogelijk 
 indiensttreding op 1 mei of 1 juni 2019 

 

CONTACT: 

De Buiteling vzw 
Hopstraat 7 
1000 Brussel 

TEL: 02/223 48 22 (Esther Vanden Bremt) 
MAIL: vacatures@debuiteling.be 

Referentie: DSP 4/5 Joost NL 

Meer info over onze werking vind je  
op onze website: www.debuiteling.be 

  


