
  

 

Initiatief Buitenschoolse Opvang DE BUITELING zoekt een verantwoordelijke voor onze locatie 
Mabo in centrum Brussel.  
contract van onbepaalde duur / zo snel mogelijk / kaderfunctie 
voltijds (38u/week) – bij voorkeur GECO 

 

Als locatieverantwoordelijke maak je deel uit van 
onze dynamische staf en sta je in voor de omka-
dering van de begeleiders in De Buiteling Mabo, in 
dienst van onze kinderen en hun ouders. Als staflid 
werk je mee aan het verder uitbouwen van onze 
groeiende organisatie. 

JOUW TAKEN ALS VERANTWOORDELIJKE : 

 Je begeleidt de begeleiders bij het organiseren van kwa-
litatieve activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud 
in Mabo (Vlaamsesteenweg 159, 1000 Brussel) zowel in 
de voor- en naschoolse opvang als tijdens schoolvakan-
ties 

 Je staat in voor de concrete werkorganisatie en planning 
van de begeleiders 

 Je bent het gezicht van De Buiteling en onderhoudt het 
contact met de brede school, partners en ouders, boven-
dien ga je op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijk-
heden in de buurt en de stad 

 Samen met de directie van de vzw sta je in voor de op-
volging van het functioneren van de begeleiders 

 Je neemt deel aan onze wekelijkse stafvergadering en 
werkt samen met je collega-stafleden de pedagogische 
visie van De Buiteling verder uit 

 Je werkt gemiddeld 38u per week, je bent dagelijks aan-
wezig in de opvang en draait mee in een beurtrol van 
vroege (7u30) en late (19u00) shifts  

JOUW EIGENSCHAPPEN : 

 Je werkt graag met kinderen en volwassenen en hebt een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Je ziet diversiteit binnen onze ploeg en bij onze kinderen 
als een positieve uitdaging 

 Je hebt goesting om mee te stappen in een organisatie 
die dag in dag uit bezig is met het kwalitatief opvangen 
van Brusselse ketjes 

 
 Je hebt voeling met de Brusselse context 
 Je bent perfect Nederlandstalig en hebt een goede kennis 

van het Frans en het Engels 
 Je werkt vlot met Word, Excel en Outlook 
 Je hebt een diploma in een sociaal/pedagogische richting  
 Je zit bij voorkeur in de GECO-voorwaarden 
 Je hebt een blanco strafregister 

WIJ BIEDEN : 

 Een gevarieerde job in een enthousiast en divers team 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur, kaderfunctie 
 Loon volgens barema MV1 (PC 331) en extralegaal verlof 

SOLLICITEREN : 

 Reageer zo snel mogelijk met CV en motivatiebrief 
 Sollicitatiegesprek zo snel mogelijk  
 Indiensttreding: onmiddellijk 

 
 

CONTACT: 

De Buiteling vzw 
Hopstraat 7 
1000 Brussel 
 
TEL : 02/223 48 22 (Geert Meys, directeur) 

MAIL : geert@debuiteling.be 

REFERENTIE :  MABO LV voltijds 

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



  

 

 


