
Kind en Gezin zoekt voor de afdeling Kinderopvang een gedreven stafmedewerker die actief zal 
zijn binnen het team Beleid.  
Heb je interesse in beleidsmatig werk? Beschouw je het onderhandelen, netwerking, projectmatig 
werken als een uitdaging? Dan raden we je aan om deze vacature te lezen!	

Profiel	
Binnen de dienst Beleid worden verschillende inhoudelijke thema s opgenomen. De nieuwe 
collega zal actief zijn voor de opvolging van de volgende taken:  
* Meewerken aan de verdere ontwikkeling van het decreet en de besluiten voor de organisatie 
van opvang en vrije tijdsaanbod van kinderen.  
* Meewerken aan het versterken van de inclusieve opvang.  
* Meewerken aan de toekomstgerichte aanpak lokale loketten.  
* Meewerken aan de meerjarenplanning Huizen van het kind wat kinderopvang en opvang en 
vrije tijdsaanbod van kinderen betreft.  
* Afhankelijk van maatschappelijke tendensen en politieke keuzes kunnen nog andere thema s 
worden toegevoegd.	

Aanbod	
Contract aan van onbepaalde duur · maandloon voor een voltijdse tewerkstelling zonder ervaring 
bedraagt ongeveer 3020 Euro; afhankelijk van de ervaring wordt anciënniteit meegenomen · een 
gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werk verkeer met het openbaar vervoer · 35 
verlofdagen · uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden · moderne werkomgeving 
met de nieuwste technologieën · maaltijdcheque van 7 Euro per gepresteerde dag enz.	

Solliciteren	
* In het bezit zijn van een master of een universitair diploma.  
* Kennis van het kinderopvanglandschap strekt tot aanbeveling.  
* De standplaats is Brussel. 	

Contact	
Je kan solliciteren via de jobpagina van Kind en Gezin (www.kindengezin.be). Hier kan je de 
vacature bekijken, je profiel aanmaken en solliciteren.  
Nadat je hebt gesolliciteerd, krijg je een sollicitatiebevestiging per mail. Enkel als je deze 
sollicitatiebevestiging per mail krijgt, is je sollicitatie doorgestuurd.	

Kandidaturen worden verwacht uiterlijk op 14 mei 2017.  
De selectieprocedure verloopt als volgt:  
* Er vindt een CV-screening plaats.  
* De kandidaten die weerhouden zijn na de CV-screening worden uitgenodigd voor een 
selectiegesprek.  
* Voorafgaand aan het selectiegesprek zal er een schriftelijke proef plaatsvinden.	

Bijkomende inhoudelijke informatie over deze vacature kan bekomen worden bij Martine Smets, 
Diensthoofd Beleid, via GSM GSM 0496/59 15 41 of via e-mail: martine.smets@kindengezin.be	

Voor vragen over de selectieprocedure of indien aanpassingen nodig voor personen met een 
handicap kan je terecht bij Nurcan Tokgoz, hr-consulent, via Tel. 02/533 13 10 of via e-
mail: nurcan.tokgoz@kindengezin.be	

Informatie	over	solliciteren	kan	je	vinden	op	de	website	van	Kind	en	Gezin/Vacatures/Andere	jobs	
	


