BuO de Triangel
Molendreef 16c
9920 Lievegem
09 370 72 15
School voor Buitengewoon Onderwijs de Triangel zoekt
enthousiaste BUSBEGELEID(ST)ER (werfreserve)
Voor onze school willen we een werfreserve aanleggen voor busbegeleid(st)ers voor de dagelijks
ritten van onze leerlingen van en naar school. Momenteel is er voor elke rit begeleiding voorzien,
maar wij hebben grote nood aan mensen die we bij afwezigheid van onze vaste busbegeleiding snel
en efficiënt kunnen inschakelen.
Als busbegeleid(st)er communiceer je met de leerling, ouders en school op een correcte manier. Je
bedient de manuele deuren en ramen en helpt de leerlingen bij het in- en uitstappen en zorgt voor
orde, netheid en tucht tijdens het vervoer. Je bent aanwezig op de bus voordat de eerste leerling
opstapt en tot de laatste leerling is afgestapt.
GEZOCHT PROFIEL
Je bent telefonisch bereikbaarheid ’s morgens vanaf 5u30. De duur van een rit varieert in de
ochtend tussen 6.30u en 9.00u en ’s avonds tussen 15.45u en 19u. We werken met contracten van
bepaalde duur en vervangingscontracten. We kunnen beroep op je doen om in te springen voor de
vervanging van ochtendritten en/of avondritten (wegens afwezigheid van een collega
personeelslid).
JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
 Je bent vlot in de omgang met onze jongeren en hun ouders
 Je kan het doen en laten op en rond het voertuig in goede banen leiden.
 Je komt tussen in geval van onbeleefdheid of conflict.
 Je geeft informatie door aan de betrokken school en ouders, niet aan de leerlingen.
 Je zorgt voor orde, rust en veiligheid op de bus.
 Je kan goed omgaan met stress of veranderende omstandigheden.
 Je komt regels en afspraken stipt na.
PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES
Je bent
 sociaalvaardig
 kindvriendelijk
 zelfstandig
 nauwkeurig
 stressbestendig
 consequent
 gestructureerd
Je hebt oog voor veiligheid en het welbevinden van de leerlingen

VEREISTE STUDIES
Geen specifieke studievereisten
TALENKENNIS
Nederlands (goed tot zeer goed)
WERKERVARING
Geen ervaring vereist, maar ervaring met kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs is zeker een
groot pluspunt.
CONTRACT
Contract van bepaalde duur / vervangingscontract
Betaling volgens lonen paritair comité 152.01
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

