werft aan : hoofdverantwoordelijke kampen
zonder overnachting zomer 2019!
Heb jij zin in een veelzijdige vakantiejob in het jeugdwerk? Dan zit je goed bij ons!
Wij organiseren in de zomermaanden activiteiten voor 3 tot 18-jarigen:
speelpleinwerkingen, kampen met of zonder overnachting en onze Spelbus. Wij gaan voor
een zomer vol plezier, en we hebben jouw hulp nodig! Wij zijn op zoek naar een
hoofdanimator die instaat voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten voor
kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Wij nemen zowel jobstudenten aan als personen die
een verloning volgens het sociaal cultureel statuut van de 25-dagenregel krijgen.

Takenpakket
•
•
•
•
•
•

Je wordt de hoofdverantwoordelijke van de themakampen zonder overnachting op
de locatie Wilrijkse pleinen, Jasmijnstraat, 2020 Antwerpen-Kiel
Je ondersteund maximum 4 deelkampen en ongeveer 12 animatoren
Je houdt de administratie bij
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en het verloop van
de spelactiviteiten
Je zorgt voor een warm onthaal voor kinderen en ouders
Je bent het eerste aanspreekpunt voor ouders, schoolpersoneel, buurtbewoners

profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent ouder dan 18 jaar
Je hebt ervaring in het jeugdwerk
Je hanteert een motiverende aanpak
Je bent sociaal in de omgang en kan op een juiste manier communiceren naar
kinderen, vrijwilligers en ouders
Je bent positief ingesteld en laat je niet ontmoedigen bij tegenslag
Je bent in het bezit van een hoofdanimatorattest of gelijkwaardig door ervaring/studie

wat krijg je van ons?
•
Een studentencontract voor 2 of 4 weken:
		Periode 1: van ma 1 juli tot en met vrij 12 juli
		Periode 2: van ma 5 augustus tot en met vrij 9 augustus en
				
van ma 19 augustus tot en met vrij 23 augustus
•
Je krijgt een brutoloon van 1.724,41 euro per maand
•
We bieden je een afwisselende job die voldoening geeft
•
Je komt terecht in een aangename, hartelijke en stimulerende werksfeer

Stuur ons voor 16 juni 2019 je motivatiebrief en curriculum vitae.
Dit kan via mail naar kaat@gekkoo.be of naar ons secretariaat:
Limburgstraat 49, 2020 Antwerpen, 03 233 64 90. Hopelijk tot binnenkort!

woensdagbende•speelpleinbende•kampbende•vrijwilligersbende•spelbus

