
Organisatie informatie 
Als stafmedewerker maak je deel uit van de staf van Dienst Kinderopvang, die zich inzet voor het dienstbrede 
beleid, dit in nauwe afstemming met en ingebed in het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, waartoe 
DIKO behoort. Je werkt in directe opdracht van de directeur en in nauwe afstemming met de staf van Dienst 
Kinderopvang waartoe je ook behoort.  
Meer informatie over Dienst Kinderopvang vind je hier (https://jobs.gent.be/informatie-dienst-kinderopvang). 
 

Stafmedewerker (m/v/x)  
Contractueel – Dienst Kinderopvang – niveau A 
 
Dit is dé job voor jou, want: 
Als stafmedewerker werk je rond diverse projecten binnen de Dienst Kinderopvang. Opzetten, ondersteunen 
en monitoren van veranderingsprocessen en vernieuwingsprojecten zijn jouw passie. Kwaliteitszorg vormt de 
kern van jouw opdracht. Je specialiseert jou in de materie en bereidt beleidsadviezen voor die bijdragen aan de 
ontwikkeling van onze visie rond Kinderopvang.  
 

• Vanuit jouw expertise sta je in voor strategisch en beleidsmatig werk:  
o Je werkt mee aan de langetermijnvisie en het beleidsplan van Dienst Kinderopvang en 

implementeert hierin de Vlaamse constellatie en het meerjarenplan Stad Gent.  
o Door middel van jouw helikopteroverzicht maak je zonder problemen de vertaalslag van het 

strategisch kader binnen de organisatie naar de structuur en het organogram van Dienst 
Kinderopvang. 

o Met plezier neem je een actieve rol op in het faciliteren, opvolgen en evalueren van het 
strategisch plan in samenwerking met andere rollen binnen Dienst Kinderopvang zoals financiën, 
personeel, pedagogische begeleiding, regiocoördinatoren,… 

• Voor een integrale kwaliteitszorg moeten we bij jou zijn! Je weet de visie van kwaliteitszorg over te 
brengen naar interne medewerkers en optimaliseert deze op maat van de behoeften van Dienst 
Kinderopvang: 

o Je treedt op als verlengstuk van de directeur en regiocoördinatoren en verzamelt zo 
beleidsinformatie om het directieteam te ondersteunen in het uitvoeren van het beleid. 

o Het welzijn van de medewerkers staat bij jou en het MEMO team centraal. 

• Je haalt energie uit jouw job door de trends, visies en reglementeringen met betrekking tot het domein 
Kinderopvang nauwlettend op te volgen en formuleert implementatievoorstellen.  

o Het detecteren van noden, opportuniteiten en knelpunten binnen Kinderopvang? Jij doet niets 
liever! 

o Met jouw analytische skills inventariseer je nieuwe ontwikkelingen, reglementeringen en 
methodieken en onderzoek je de voor- en nadelen van mogelijke implementeringen. 

• Haal je projectmanagementskills maar boven! Je zet eigen, dienstspecifieke projecten op, vaak als trekker, 

altijd als samenbrenger. Je geeft de nodige adviezen d.m.v. duidelijke nota’s en actieplannen: 

o Dit kan gaan op projecten van organisatorische aard, visie-ontwikkeling en innovatie op de 

thema’s die cruciaal zijn voor Dienst Kinderopvang. 

o Mogelijke projecten zijn: welzijnsbeleid, veiligheid op het werk (IDPBW), processen kwaliteitszorg 

patrimonium, reglementen en afspraken gebonden aan Vlaamse regelgeving: huishoudelijk 

reglementering en dienstbrede projecten over teams heen in afstemming tussen Vlaamse en 

Lokaal beleid,… 

o Je voert de projecten kwaliteitsvol uit en evalueert de verbonden acties en opdrachten. 

o Hierbij betrek en motiveer je medewerkers, partners en externen om projecten op te starten en 

acties uit te voeren.  

• Je bent facilitator binnen vernieuwingsprocessen, reorganisatieprojecten of verbeterprojecten. Je weet 
verandering mee op gang te zetten en in goede banen te leiden.  

• Expertise in het domein kinderopvang, kwaliteitszorg of strategische thema’s is een plus. 

• Je hebt een hart voor het maatschappelijk belang van kinderopvang en ziet de meerwaarde van het 
investeren in jonge jaren als hefboom voor sociale mobiliteit van iedereen. 

• Netwerken is jouw ding. Je legt makkelijk de juiste bruggen binnen de stadsorganisatie en erbuiten. Binnen 

de eigen Dienst werk je eveneens verbindend met de staf en de verschillende opvanglocaties. 

https://jobs.gent.be/informatie-dienst-kinderopvang


• Je hebt zin voor initiatief en uiteenlopende taken schrikken je niet af, integendeel! Tegelijk werk je de 

zaken grondig af. 

• Je werkt soms ook plaatsvervangend voor de directeur, dat doe je met vertrouwen. 

 
Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons? 

• Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur 

• Een aantrekkelijk salaris: startloon van 3.108 euro bruto. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit 

• Maaltijdcheques 

• Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden 

• Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding 

• Een gratis hospitalisatieverzekering  

• Eindejaarspremie 

• Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen 

• Mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren 
 
Goed! Wat zijn de voorwaarden? 

• Je beschikt over twee jaar relevante professionele werkervaring in het strategisch beleidswerk 
relevant voor de sector 
OF 

• Je beschikt over een masterdiploma in een humane, economische of bestuursmatige richting (bv. 
pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten,….) 

• Meer informatie vind je op jobs.gent.be. 
Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 10 februari 2020. Solliciteer online via http://bit.ly/stafdiko-2401-1002-
20an  
 
Heb je nog vragen over de procedure?  
Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of 
mail naar jobs@gent.be. 
 
Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Lieve De Bosscher, directeur Dienst 
Kinderopvang, 09 268 20 02. 
 
Gent is voor iedereen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en 
vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische 
afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, … 
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