
1 Bibliotheekmedewerker ‘Mediawijsheid’ (deeltijds 30,4u/38u)

1 Verantwoordelijke Kinderdagverblijf (deeltijds 19u/38u)

Niveau C1-C3 (0,8 FTE) • contract onbepaalde duur • brutomaandwedde: min. € 1.511,64 - max. € 2.766,69.

Jouw functie: • Je verzorgt het onthaal en beantwoordt de vragen van de bezoekers in de bibliotheek teneinde 
een vlotte, correcte en klantvriendelijke dienstverlening te verzekeren • Je wordt ingeschakeld bij de voorbereiding 
en organisatie van activiteiten in het kader van mediawijsheid.

Aanwervingsvoorwaarden: • Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs • Slagen in een 
selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef).

Niveau B1-B3 (0,5 FTE) • contract bepaalde duur (vervanging, 1/03/2018-31/08/2018) • brutomaandwedde halftijds: 
min. € 1.206,24 – max. € 2.032,48.

Jouw functie: De verantwoordelijke staat in voor de organisatie en leiding van een erkend en gesubsidieerd 
kinderdagverblijf. Hij/zij draagt mee de verantwoordelijkheid voor de strategische en pedagogische aansturing, 
kwaliteit, administratieve procedures en opvolging en coaching van de kinderbegeleidsters/logistieke hulp.

Aanwervingsvoorwaarden: • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B.  
 
Diplomavoorwaarden: Raadpleeg de lijst van mogelijke kwalificatiebewijzen op de website van Kind en Gezin 
door de volgende link in de adresbalk van de browser te plakken: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/
sector-babys-en-peuters/personen-in-de-opvang/kwalificaties-en-attesten/default.jsp • Slagen in de 
selectieprocedure (mondelinge proef).

Wij bieden: Wedde volgens barema, maaltijdcheques (€ 8), terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer 
en fietsvergoeding. Voor meer informatie en een functiebeschrijving kan je terecht op 02/658 28 47, via 
personeelsdienst@hoeilaart.be of www.hoeilaart.be/vacatures.

Interesse? De kandidatuurstellingen met cv (en kopie van je diploma) worden verwacht ten laatste op 29 
december 2017 om 16 uur voor de functie van Bibliotheekmedewerker ‘Mediawijsheid’ en ten laatste 
op 8 januari 2018 om 16 uur voor de functie van Verantwoordelijke kinderdagverblijf. Je brief is gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart. Je kan deze ook komen 
afgeven op het secretariaat (gemeentehuis). Solliciteren kan ook via e-mail: personeelsdienst@hoeilaart.be.

Het gemeentebestuur van Hoeilaart wil overgaan tot de aanwerving van (m/v):


