Ben jij de
nieuwe
coördinator Brede School in Oudergem?
Brede school Oudergem is een van de 29 Brede School projecten in Brussel gesubsidieerd door
de VGC. In Oudergem ben je werkzaam vanuit het Gemeenschapscentrum Den Dam in nauwe
samenwerking met de stuurgroep (Bibliotheek, scholen, aanbieders vrije tijd activiteiten, jeugdhuis,
kribbes…). Bij Brede School staat het kind en zijn ontwikkelingskansen centraal.

De opdrachten als brede school coördinator:
▪
▪
▪

Visie en actieplan van Bredeschool in de praktijk uitwerken, uitvoeren en evalueren.
Samen met de stuurgroep acties opzetten om kinderen en jongeren maximaal kansen te bieden voor
hun ontwikkeling en leven.
Activiteiten organiseren voor kinderen en hun ouders.

Jouw dagelijkse werkplek is dus zowel op kantoor voor je pc, op de speelmat bij peuters, op een bankje
voorlezend op de speelplaats, in het kantoor van de schooldirectie, aan de vergadertafel met partners,...

De skills die nodig zijn, jij...
•
•
•
•
•
•
•

hebt een hart voor kinderen en oog voor de vele aspecten van het opgroeien in de stad.
kan samenwerken met kinderen, ouders, leerkrachten, professionelen.
kan zowel een spel als subsidiedossier uitwerken.
houdt van contacten leggen met mensen.
bent een efficiënte organisator.
hebt (minstens) een diploma bachelor in onderwijs of sociaal werk, of sociaal –agogische richting.
spreekt Nederlands als eerste taal en praktische kennis van Frans.

In ruil voor je inzet bieden wij
•
•
•
•
•

Contract bepaalde duur vanaf 8 augustus ‘22 tot 30/09/2023 met kans op verlenging.
Deeltijds: te bespreken tussen 50% en 80% (van 38 uren week).
Loon volgens barema paritair comité 329 1bc.
Extra voordelen: Abonnement openbaar vervoer, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
opleidingen, extra verlofdagen, billijke compensatie van occasioneel avond en weekendwerk.
Een stuurgroep van enthousiaste mensen die het project begeleidt en een klein maar fijn team
van GC Den Dam die jou ondersteuning biedt bij je job.

Geïnteresseerd?
Solliciteren kan tot en met maandag 27 juni ‘22.
• Schriftelijke proef is digitaal voorzien tussen 28 juni en 29 juni.
• Geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek op 4 juli in de namiddag.
Bezorg je Curriculum Vitae en een korte motivatiebrief via mail t.a.v. Ria Vanden Driessche
(centrumverantwoordelijke GC Den Dam) : ria.vandendriessche@vgc.be

