Vacature

Jobstudent / Pleinverantwoordelijke
Speelpleinwerking Herenthout
3 juli 2017 – 28 juli 2017
Het gemeentebestuur van Herenthout gaat over tot de aanwerving van een jobstudent voor de periode
van 3 juli 2017 – 28 juli 2017. Deze M/V met talent zal nauw samenwerken met de jeugddienst en aan
het hoofd komen te staan van de gemeentelijke speelpleinwerking, met een gemiddelde van 120
kinderen en 20 animatoren per dag.

Je Takenpakket:
Je begeleidt de voorbereidingen en hebt oog voor een straf en gevarieerd speelaanbod.


Je hebt samen met de jeugddienst de dagelijkse leiding over de speelpleinwerking.
o Je organiseert samen met een team (hoofd-) animatoren grote spelactiviteiten en themanamiddagen.
o Je trekt de animatie met aandacht voor themaverhaal, inkleding, podiumanimatie.
o Je treedt op in conflictsituaties.
o Je coacht, begeleidt en evalueert de animatoren.
o Je zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt in de animatorenploeg.
o Je maakt, in samenspraak met de speelpleincoördinator, de praktische dagelijkse taakverdeling op.
o Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse administratieve luik
(inschrijvingen en aanwezigheidslijsten)
o Je voert ook zelf praktische taken uit en coördineert waar nodig.
(EHBO en verzorging, materiaal klaarzetten en opruimen, poetsen...)
o Je werkt mee aan de dagelijkse evaluatiemomenten.
o Je bent het eerste aanspreekpunt voor animatoren, ouders en bezoekers.

Je Profiel:


Je bent 18+



Je hebt bij voorkeur minstens 2 jaar (Herenthoutse) Speelpleinervaring.



Je hebt bij voorkeur een pedagogisch diploma of volgt een opleiding in die richting.



Je bent in het bezit van een attest van animator in het jeugdwerk & bent beschikbaar van 3 juli 2017 – 28 juli
2017.



Een attest hoofdanimator in het jeugdwerk, kennis van EHBO, rijbewijs B en ervaring in het jeugdwerk zijn
superpluspunten.



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



Je kan de creativiteit van animatoren stimuleren, hen motiveren en enthousiasmeren.



Je bent administratief correct.



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 hebt de nodige vaardigheden & skills om conflicten op te lossen.



Je durft initiatief nemen en bent een voorbeeldspeler.



Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar, stipt en correct.



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



Je bent bereid om aanwezig te zijn op de infovergadering en de voorbereidingsweek.

Onze troeven:


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



Je komt aan het hoofd te staan van 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 krijgt een royale vergoeding in de vorm van een maandloon.

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:
Solliciteren doe je schriftelijk via een gemotiveerde sollicitatiebrief en bijhorend C.V.
Sollicitaties dienen de jeugddienst te bereiken uiterlijk 3 april 2017.
Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
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