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VCOK  zoekt  een educatieve medewerker – voltijds  

 
VCOK  

 
VCOK is een vormingscentrum,  gespecialiseerd in opvoeding en kinderopvang. 
VCOK heeft een team van educatieve, pedagogische en administratieve medewerkers. VCOK is 
een waardengedreven organisatie die opvoeden ziet als een maatschappelijk gedeelde 
verantwoordelijkheid. Opvoeden verloopt vandaag gedeeld en divers.   
 
VCOK  staat in voor vorming, pedagogische ondersteuning, maatwerk en projectwerk.  We 
hebben een aanbod voor ruim publiek, voor professionals uit de kinderopvang en uit andere 
pedagogische settingen. 
 

 
Functie 

 
 Educatieve medewerker die instaat voor workshops en vorming over pedagogische 

basisthema’s  zowel voor  ruim publiek als voor professionals uit de kinderopvang, uit de 
gezinsondersteuning. 

 een voltijdse aanstelling vanaf 1/9/2016 tot 16/12/2016, mogelijks langer. 
 

 
Profiel 

 
 Je hebt een diploma bachelor Pedagogie van het Jonge Kind, of  bachelor pedagogische en 

psychologische wetenschappen.  Ervaring is niet vereist. 
 Je bent heel erg geïnteresseerd in het thema opvoeden. 
 Je wil werken volgens onze missie en visie. 
 Je bent goed in het opzetten van leerprocessen of wil je daarin bekwamen. 
 Je hebt kennis e/o affiniteit met gezinsondersteuning, met kinderopvang 
 Je kan helder en ondersteunend communiceren. 
 Je hebt een rijbewijs. 
 Je ziet niet op tegen verplaatsingen en avondwerk. 
 Je  bent ook goed in de administratieve opvolging van allerlei. 
 Je bent onmiddellijk beschikbaar (1/9/16). 

 

 
Aanbod 

 
 Wij bieden een job in een dynamische organisatie met een enthousiast en deskundig team. 
 Wij bieden goede ondersteuning en begeleiding tijdens de inwerkperiode. 
 Wij verlonen overeenkomstig de baremastructuur van het PC 329-01, 0-1 j anciënniteit 

 

 
Informatie 

 
 Je kan info vragen aan Chris De Bruyne via info@vcok.be 
 Je kan solliciteren t/m zondag 21 augustus 2016 via e-mail met CV aan info@vcok.be 
 Selectiegesprekken op woensdag 24 augustus 2016.  
 In dienst vanaf 1 september 2016. 
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