School voor Buitengewoon Onderwijs de Triangel zoekt
enthousiaste BUSBEGELEID(ST)ER (aanwerving reserve)
Busbegeleid(st)er schooljaar 2017-2018
De busbegeleiding communiceert met ouders en school op een correcte manier.
De busbegeleid(st)er helpt de kinderen bij het in- en uitstappen en zorgt voor orde en
tucht tijdens het vervoer. Zo waakt de busbegeleid(st)er erover dat er op de bus niet
wordt gedronken, gegeten of gerookt en dat er een zekere rust heerst in de bus.
GEZOCHT PROFIEL
We kunnen steeds beroep op je doen om in te springen voor de vervanging van
ochtendritten en/of avondritten (wegens afwezigheid van een personeelslid).
Telefonische bereikbaarheid ’s morgens vanaf 5u30. De duur van een rit varieert in de
ochtend tussen 6.45u - 9.00u en ’s avonds tussen 15u45 tot maximum 19u. We werken
met vervangingscontracten en op termijn is er eventueel een mogelijkheid tot een contract
van bepaalde duur.
JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
- Het doen en laten op en rond het voertuig in goede banen leiden
- Tussenkomen in geval van onbeleefdheid of conflict
- De informatie doorgeven aan de betrokken school en ouders
- Begeleiden van personen met een beperking

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES
- sociaal vaardig
- kindvriendelijk
- zelfstandig werken
- oog voor veiligheid
- samenwerken
- nauwkeurigheid
- stressbestendig
- sociaal vaardig
- kindvriendelijk
- gestructureerd tewerk gaan
VEREISTE STUDIES
Geen specifieke studievereisten
TALENKENNIS
Nederlands (goed tot zeer goed)
WERKERVARING
Geen ervaring
CONTRACT
Vervangingscontracten tot contracten van bepaalde duur
(wordt bekeken per schooljaar en indien de mogelijkheid voor een vaste rit zich voordoet)
PLAATS TEWERKSTELLING
VZW BuO de Triangel, Molendreef 16 te 9920 Lovendegem.
U verzorgt de busbegeleiding op de bus voor volgende scholen:
BuSO de Triangel, Molendreef 16C te 9920 Lovendegem
BuBaO de Triangel, Molendreef 16C te 9920 Lovendegem
BuSO Ten Dries, Dennendreef 60 te 9850 Landegem
SOLLICITEREN
Heb je zin om samen met ons het verschil te maken?
Richt je schriftelijke sollicitatie dan aan : Evelyn Quintyn - directeur Buitengewoon
Secundair onderwijs de Triangel – Molendreef 16C te 9920 Lovendegem –
evelyn.quintyn@dvcdetriangel.be - tel. 09/370 72 15
Wil je onze werking beter leren kennen? Raadpleeg dan onze website:
www.scholendetriangel.be / www.dvcdetriangel.be

