Zoekt
1 PEDAGOGISCH BEGELEIDER
Vervangingscontracten

Organisatie informatie
Elmer is doorheen de jaren uitgebreid. Momenteel zijn er vier vestigingen; één grote (Anderlecht) en drie kleinere
(Schaarbeek, Molenbeek, Brussel). In totaal telt Elmer een 70-tal medewerkers, waarvan een aantal in een
opleidingstraject. Elmer wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin op trap 3 (kwetsbare groepen). Elmer is sinds 2014
ook erkend als Centrum voor Inclusie voor de Brusselse regio.
Functie
Je staat in voor de ondersteuning van de pedagogische werking van de vestiging in al zijn facetten.
Je staat in voor de begeleiding en aansturing van de begeleiders in opleiding.
Daarnaast sta je in voor de trajectbegeleiding van de begeleiders in opleiding, in functie van hun kwalificering tot
"Begeleider kinderopvang".
Je werkt nauw samen en stemt voortdurend af met de leefgroep-verantwoordelijken / vestigingsverantwoordelijke
(tandem).
Je hanteert een coachende en participatieve stijl naar de teams. Hij / zij kan individuele of teamgerichte coachingtrajecten voeren in samenspraak met de collega’s (vv/ lv).
Je rapporteert aan de vestigingsverantwoordelijke.
Profiel
 Grote betrokkenheid hebben op kinderen en hun ouders in de Brusselse leefwereld
 Verantwoordelijkheidszin hebben en betrokken zijn op de werking van Elmer
 Actief pluralisme in het omgaan met diversiteit kunnen hanteren
 Creatief zijn en zin hebben om voortdurend te verbeteren
 Kunnen samenwerken met medewerkers en externen en sociaal vaardig zijn
 Kunnen plannen, organiseren en vooruitgang opvolgen
 Sterk communicatief vaardig zijn
 Flexibel zijn in werkuren en takenpakket
 Coachend leidinggeven (over een team van 5 begeleiders in opleiding)
 Coachen, ondersteunen, inspireren en begeleiden
 Pedagogische onderzoeks-ingesteldheid hebben
 Aan visie-ontwikkeling doen
 Diploma Bachelor (bij voorkeur pedagogische of sociale studierichting) of diploma Hoger Secundair Onderwijs met
relevante werkervaring en bereid zich bij te scholen (minstens een aantal modules volgen van de Bachelor
opleiding Pedagogie van het Jonge Kind)
Contractvoorwaarden GECO
 Minstens 1 dag uitkeringsgerechtigd en ingeschreven
 Bij Actiris als regelmatige werkzoekende
 Wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Aanbod
 Verloning volgens loonbarema’s van PC331
 20 wettelijke verlofdagen, aangevuld met extra verlofdagen. Vanaf 35 jaar verdere opbouw van extra CAO-verlof
 4/5de in Elmer Zuid (Anderlecht)
 Een leuke, informele en familiale werksfeer
Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief SNEL naar vacatures@elmer.be of naar

vzw Elmer
t.a.v. de Personeelsdienst
Vooruitgangstraat 317
1030 Schaarbeek

