PROJECTFICHE TOELEIDER

Nieuwe krachten voor de Gentse kinderopvang
Doelstelling project
Niet beroeps-actieven of werkzoekenden met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt krijgen
een traject op maat aangeboden om via een erkende opleiding door te stromen naar
duurzame tewerkstelling als begeleider in de kinderopvang voor baby’s en peuters.
De kandidaat wordt hierin ondersteund door een jobcoach.

Wat biedt het project concreet?
* opleiding tot kinderbegeleider baby’s & peuters (ism CVO Groeipunt/VSPW)
> kwalificerend traject naar de sector kinderopvang > vb kinderdagverblijf
* werkplekleren (stage) met ondersteuning van een mentor op de werkvloer
* geïntegreerde opleiding Nederlands (NT2)
* een jobcoach ondersteunt de kandidaat doorheen het traject (ism Dienst Werk - Stad Gent)
* vrijstelling voor kosten opleiding & openbaar vervoer (ism VDAB)
* geen loon > behoud uitkering + ‘vrijstelling arbeidsmarkt’ (opleidingscontract ism VDAB)
* extra ondersteuning naar het vinden van een plekje in de kinderopvang
* terugbetaling van kosten kinderopvang
* startdata opleiding : 1 februari 2021 & 1 september 2021

Doelgroep
* kandidaat is niet beroepsactief en/ of werkzoekend (met of zonder leefloon / uitkering)
* kandidaat heeft interesse om te werken met baby’s & peuters van 0 tot 3 jaar
* kandidaat heeft interesse om te werken in de sector kinderopvang
* kandidaat heeft Nederlands taalniveau 6 (2.4) > opleidingsduur 1 jaar
* kandidaat heeft Nederlands taalniveau 3 (2.1) > opleidingsduur 1.5 jaar
* kandidaat ervaart een afstand tot de arbeidsmarkt
* kandidaat staat open voor een opleiding & werkplekleren
* kandidaat staat open voor coaching

Aanmelden / opstart
* aanmelden bij bjorn.martens@stad.gent (naam + contactgegevens)
* telefonische contact name door jobcoach met de kandidaat binnen 3 werkdagen
* afspreken voor info/intake gesprek op plaats & tijdstip haalbaar voor kandidaat (Covidproof)
- toelichting van het project & kennismaking met de jobcoach
- verkenning vraag naar nood aan kinderopvang
- deelname infogesprek : helemaal vrijblijvend !
* deelname pas definitief bij inschrijving in de opleiding

Vragen & info

Bjorn Martens – bjorn.martens@stad.gent – (0477) 822 352
Promotor - Dienst Kinderopvang - Stad Gent

