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Vacature projectmedewerker Gekkoo Spelbus – 60% 
Voor de aanpassing en doorstart van onze Spelbuswerking zijn wij op zoek naar een 

gemotiveerde projectmedewerker. Als Spelbusmedewerker zorg je voor een vlotte 

opstart van nieuwe uitleenpunten, voor de nodige aanpassingen achter de schermen en 

voor een vlot contact met alle partners. 

Over Gekkoo 
Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige 

vrijetijdsactiviteiten organiseert voor jongeren van 2,5 tot 21 jaar. Tijdens de vakantie 

gaan kinderen op themakampen in binnen- en buitenland en kunnen ze zich uitleven op 

onze speelpleinen in verschillende Antwerpse wijken. Het hele jaar geven we ouders en 

kinderen de kans om speelgoed te ontlenen bij de Spelbus. En op woensdagnamiddag 

kunnen kinderen zich na schooltijd amuseren en workshops volgen bij de 

Woensdagbende. In onze twee jeugdverblijfcentra kunnen (school)groepen een 

fantastische tijd beleven. Om al deze projecten te realiseren, kan Gekkoo rekenen op een 

ploeg van 600 enthousiaste vrijwilligers. 

Functiebeschrijving 
Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de 

doelstellingen voor de vernieuwde Spelbuswerking. Je hervormt het project van de 

Spelbus tot een werking met uitleenpunten in verschillende Huizen van het Kind. Je past 

de operationele werking achter de schermen aan de nieuwe noden van de uitleenwerking 

aan en stuurt hierin vrijwilligers en medewerkers aan. Je bent het aanspreekpunt voor de 

partners in de Huizen van het Kind en voor ouders met interesse in de Spelbus. Naast de 

werking van de uitleenpunten organiseer je ontmoetingsmomenten voor kinderen met de 

focus op spelen. Tijdens deze momenten laat je kinderen en hun ouders kennismaken 

met het aanbod van de Spelbus en je bevordert ontmoeting tussen de aanwezige 

kinderen en ouders. Om de Spelbuswerking bekend te maken binnen de regio bouw je 

kennismakingstrajecten in scholen op. 

Taakomschrijving 
Projectsturing: 

 Je bouwt aan een sterke werking met verschillende uitleenpunten voor speelgoed 

in Huizen van het Kind. 

 Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het project Spelbus. Je 

evalueert de dagelijkse werking en stuurt bij waar nodig. 

 Je analyseert de huidige werking van de uitleen en stuurt deze bij om deze 

optimaal af te stemmen op de nieuwe werking met uitleenpunten. 

 Je onderhoudt een goed contact met de stedelijke regisseurs, de coördinatoren en 

partners van de Huizen van het Kind. 

Ontmoetingsmomenten: 

 Je organiseert deze momenten in samenspraak met de betreffende coördinatoren 

van de Huizen van het Kind. 

 Je werkt aan een goede inhoudelijke invulling van deze ontmoetingsmomenten. 
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 Je zoekt vrijwilligers voor de uitvoering en ondersteuning van deze 

ontmoetingsmomenten en stuurt hen aan. 

Evenementen en kennismakingstrajecten: 

 Je vertegenwoordigt Gekkoo en de Spelbus op verschillende evenementen 

doorheen het jaar. 

 Je promoot de Spelbuswerking in scholen door middel van 

kennismakingstrajecten. Je laat de leerlingen en hun ouders kennismaken met het 

aanbod van de Spelbus. 

 Je zorgt voor een vlot en warm contact met de scholen in de buurt van de 

uitleenpunten. 

Functieprofiel 
 Je hebt kennis en inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren. 

 Je kan op basis van doelstellingen een planning maken en deze tot uitvoering 

brengen. 

 Je hebt een hands-on-mentaliteit: je durft een probleem aan te pakken.  

 Je kan vrijwilligers motiveren en samen met hen een activiteit doen schitteren.  

 Je bent positief ingesteld en laat je niet ontmoedigen bij een tegenslag.  

 Je bent empathisch en kan je inleven in iemand anders situatie.  

 Je kan samenwerken en levert een sterke bijdrage aan het gezamenlijk resultaat.  

 Je bent sociaal, hebt een open vriendelijke houding en kan op een aangename 

manier gesprekken met vrijwilligers, kinderen of ouders starten.  

Strekt tot aanbeveling 
 Je beschikt over een bachelor in een sociale of pedagogische richting. 

 Je hebt ervaring in het leiden van een project. 

 Je hebt een rijbewijs B.  

Ons aanbod 
 Snelle indiensttreding (vanaf 6 januari 2020). 

 Een contract van 22,8 uur/week voor onbepaalde duur. 

 Elke maand bouw je compensatie op via arbeidsduurvermindering.  

 Je wordt betaald volgens de geldende barema’s (B1c) in de socioculturele sector. 

 Je werkt volgens een flexibel uurrooster dat in overleg te bepalen is. 

Sollicitatieprocedure 
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae voor 9 december 2019 vóór 20.00 uur bij 

voorkeur via mail naar evi@gekkoo.be, met als onderwerp ‘sollicitatie projectmedewerker 

Spelbus’. Solliciteren kan ook door je motivatiebrief en cv op te sturen naar Gekkoo vzw, 

Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen. Zorg er ook dan voor dat je brief uiterlijk op 10 

december 2019 toekomt. 

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van motivatie en cv. Geselecteerde kandidaten 

krijgen een uitnodiging voor een schriftelijke proef die plaatsheeft op woensdag 11 

december in de avond. Een gesprek heeft plaats op maandag 16 december. We willen je 

uitdrukkelijk vragen beide momenten vrij te houden in je agenda. 

Meer informatie 
Dries Roelant (algemeen coördinator Gekkoo), dries@gekkoo.be, 03 233 64 90 
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