Vacature

Speelplein animator
Speelpleinwerking Herenthout
3 juli 2017 – 28 juli 2017
Het gemeentebestuur van Herenthout gaat over tot de aanwerving van speelpleinanimatoren voor de
periode van 3 juli 2017 – 28 juli 2017. Animatoren zijn speelspecialisten die dagelijks een tof en
afwisselend programma voorzien voor de kinderen in hun groep. Zij zijn verantwoordelijk voor een
leeftijdsgroepje en voor het aanbod in deze groep. De groepsanimatoren zijn de eerste contacten met
de kinderen.

Je Takenpakket:



Je hebt een voorbeeldfunctie voor kinderen & collega’s.



Je bent verantwoordelijk voor volgende zaken:
o

Het psychisch en het fysisch welzijn van alle kinderen in jouw groep.

o

Een leuk en gevarieerd aanbod op maat van de leeftijdscategorie.

o

Een gigantische hoeveelheid speelmateriaal.



Je werkt samen met 3 of 4 collega’s in jouw leeftijdsgroep, maar je ziet ook het ruimer geheel.



Je staat mee in voor allerlei klusjes die horen bij het samenleven in groep



Je werkt actief mee aan allerlei groepsmomenten



Je werkt actief mee aan de dagelijkse groepsevaluaties

Je Profiel:


Je bent 16+



Je bent bij voorkeur in het bezit van een attest van animator in het jeugdwerk,
maar ook anders kan je zeker solliciteren.



Je bent enthousiast, sociaal en vlot in de omgang met kinderen en andere animatoren.



Je bent communicatief sterk en rapporteert rechtstreeks aan de hoofdanimator.



Je staat kritisch tegenover jezelf, kan omgaan met feedback en je bent bereid bij te leren.



Je plaatst kinderen centraal op het speelplein en kan je inleven in hun leefwereld.



Je durft initiatief nemen en bent een voorbeeldspeler.



Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar, stipt en correct.



Je bent loyaal naar de organisatie en zet Speelpleinwerking op de eerste plaats.

Onze Troeven:



4 weken spelanimatie in één van de best aangeschreven jeugdwerkingen van onze gemeente.



Je komt terecht in een fris, jong, enthousiast en dynamisch team.



Je krijgt de kans om zowel ridder, schoonmoeder, bakker, brandweerman, papegaai, marktkramer,
soldaat, tuinkabouter, paus, sneeuwman, prins carnaval, cowboy en burgemeester te zijn op één en
dezelfde dag!



Het fileleed verzachten we door de centrale ligging van onze werkingen in en rondom Herenthout.



Je werkt als vrijwilliger en krijgt een forfaitaire onkostenvergoeding volgens de wettelijk geldende
bepalingen en je kwalificaties.

Meer Informatie:
Meer informatie kan je bekomen op de jeugddienst van Herenthout tijdens de kantooruren of na afspraak.
Dit kan telefonisch via 014 50 78 51 of via jeugddienst@herenthout.be
Contactpersoon: Ellen Paepen – jeugddienst Herenthout (jeugddienst@herenthout.be)

Solliciteren:
Je kan enkel schriftelijk solliciteren via de animatorenfiche.
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