KIKO zoekt nieuwe collega!

Hier mag je buiten de lijntjes kleuren!

 Wie zijn we?
KIKO wil kinderen laten stralen. Elk kind kansen bieden om volop te beleven, ontdekken,
onderzoeken, spelen en ontwikkelen is ons doel. Om dit te realiseren inspireert,
stimuleert en ondersteunt KIKO organisatoren en medewerkers van buitenschoolse
kinderopvang. KIKO initieert inspirerende en innoverende praktijken die bijdragen aan de
maximale ontplooiing van iedereen die betrokken is bij kinderopvang. Met een krachtig
kind- en toekomstbeeld voor ogen geeft KIKO vorm aan vernieuwing en innovatie binnen
de opvang en vrije tijd van kinderen. Los van bestaande structuren en initiatieven zet
KIKO nieuwe projecten en proeftuinen uit waarin geëxperimenteerd kan worden met
verschillende vormen van opvang en vrije tijd voor kinderen.
Voor meer info: http://www.ki-ko.be/
KIKO is onderdeel van SPK vzw. Als onafhankelijke ontwikkelorganisatie realiseert SPK
vernieuwende projecten die concreet bijdragen aan de overgang naar een duurzame,
aantrekkelijke regio. Voor meer info: www.spk.be.

 Wat zijn je taken?
Je ondersteunt en inspireert samen met je collega’s van het KIKO-team de buitenschoolse
kinderopvangsector in de Provincie Antwerpen. Je draagt bij tot de ontwikkeling van visie
en strategie van KIKO en breder van de sector van opvang en vrije tijd van schoolgaande
kinderen. Je vertaalt nieuwe beleidsontwikkelingen in een ondersteuningsaanbod voor
lokale besturen en organisatoren. Hiertoe zet je (boven)lokale samenwerkingsverbanden
uit, ondersteunt en onderhoudt deze.
Je geeft inhoudelijk en methodisch mee vorm aan de KIKO-koepelwerking voor
coördinatoren en begeleiders: teambegeleidingen, inspiratiedagen, lerende netwerken,
ervaringsuitwisseling,…
Tot slot draag je bij tot de continue verbetering van organisatiebrede, ondersteunende
processen: kwaliteit, personeel, communicatie,…

 Wie zoeken we?
 Competenties
o Je bent een enthousiaste regisseur. Je weet mensen rondom jou in beweging te
brengen, te activeren en te inspireren. Je houdt ervan (groepen) mensen mee te
nemen in verandering.
o Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk: je hebt een
betrokken houding, je bent makkelijk aanspreekbaar, je weet je flexibel aan te
passen aan je gesprekspartners (van beleid tot praktijk).

o Je bent een bruggenbouwer; je wordt er warm van initiatief en leiding te nemen
in projecten, vergaderingen, samenwerkingsverbanden,… rekeninghoudend met
andere visies, meningen, perspectieven en aanwezige beleidskaders.
o Je werkt visiegedreven en geeft het beleid rond opvang en vrije tijd van
schoolgaande kinderen mee vorm. Je weet nieuwe beleidsontwikkelingen te
vertalen naar de praktijk.
o Je bent een ideeënfontein en een creatieve denker.
o Je hebt een brede interesse in pedagogische en kindgerelateerde thema’s.
 Formele vereisten
o Je hebt minimaal een bachelordiploma.
o Je kan een recent uittreksel uit het strafregister model 596.2 voorleggen (het
vroegere attest van goed gedrag en zeden, model 2).
o Je beschikt over een rijbewijs B en kan je makkelijk verplaatsen.
o En veel goesting!

 Wat bieden wij jou?
- Voltijds contract. 4/5de betrekking is bespreekbaar.
- Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler.
- Je komt terecht in een enthousiast, dynamisch zelfsturend team met veel ruimte voor
autonomie, waarbij je zelf mee de verdere koers kan bepalen en lijnen kan
uittekenen.
- Je hebt de mogelijkheid om deels van thuis uit te werken. Je bepaalt zelf jouw
agenda en werkt in een flexibel uurrooster waardoor werk en gezin makkelijk te
combineren zijn.
- Standplaats Turnhout (maar werkingsgebied: hele provincie Antwerpen).
- Onmiddellijke indienstreding.

 Ik wil meer weten, wat doe ik nu?
Bekijk onze website: www.spk.be of www.kiko.be of contacteer Carine Breugelmans
(carine.breugelmans@spk.be of 0470 10 72 36)

 Jullie zoeken mij en ik zoek jullie, wat doe ik nu?
Stuur je CV, vergezeld van je motivatie vóór 24 november 2017 naar
carine.breugelmans@spk.be.

