HOOFDANIMATOR SPEELPLEINWERKING (m/v/x) ZOMER 2020
Voor de zomer van 2020 is de gemeentelijke speelpleinwerking, Speelplein D’Maxz, op zoek naar een
hoofdanimator die het speelplein draaiende zal houden. Je kan je kandidatuur stellen voor de
volgende periodes: 1 juli tot en met 31 juli 2020 en 1 augustus tot en met 28 augustus 2020.
Als hoofdanimator sta je in voor de dagelijkse werking van het speelplein. Samen met het
animatorenteam zorg je voor het organiseren van een onvergetelijke speelpleinzomer.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor ouders, buren en andere organisaties. Daarnaast zorg je
ervoor dat alle animatoren de juiste tools in handen hebben om alle kinderen de tijd van hun leven
te bezorgen. Je bent bovendien ook verantwoordelijk voor de praktisch organisatorische taken.
Kortom, een hele boterham met veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien!
JOUW TAKENPAKKET
Voor de speelpleinwerking:
-

Aansturen animatoren bij spelvoorbereidingen, klaarzetten van materiaal.
Maandelijkse animatorenbijeenkomsten mee vormgeven + organiseren.
Motiveren en enthousiasmeren van het volledige animatorenteam.
Coachen en opvolgen van de animatoren, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van
afgesproken taken.
Je beheert het spelmateriaal en zorgt dat het optimaal gebruikt wordt.
Uitstappen coördineren, communicatie naar ouders toe in samenspraak met jeugdconsulent.
Je maakt een dagplanning, aangevuld met praktische taken.
Je denkt mee na over de inhoudelijke uitwerking van de speelpleinwerking.

Tijdens de speelpleinwerking
-

Opvolging EHBO.
Inschrijvingen en kassa beheren.
Je bent een brugfiguur tussen de animatoren en de speelpleinverantwoordelijke
(jeugdconsulent).
Je bent het eerste aanspreekpunt voor animatoren, ouders en bezoekers.
Je speelt mee waar mogelijk, maar behoudt steeds het overzicht over de werking.
Je treedt op in conflictsituaties.
Je zorgt ervoor dat de gegevensfiches van de kinderen in orde zijn + nodige papieren in orde
worden gebracht.
Indien nodig spring je bij als begeleider bij een groep jongeren.

Na de speelpleinwerking
-

Je verzorgt evaluatiemomenten.
Je zorgt voor een proper speelplein.

PROFIEL:
-

Je bent minstens 18 jaar.
Je bent in het bezit van een attest animator in het jeugdwerk (of gelijkwaardig door opleiding of
ervaring).
Een attest hoofdanimator, kennis van EHBO, rijbewijs B en ervaring in het jeugdwerk zijn
pluspunten.
Je hebt bent vertrouwd met de jeugdwerkvorm speelpleinwerking.
Je beschikt over een gezonde dosis verantwoordelijkheidszin.
Je bent communicatief vaardig.
Je bent organisatorisch sterk.
Je bent administratief sterk en kan goed met geldzaken om.
Je hebt oog voor sfeer binnen de animatorenploeg en de hele speelpleinwerking.
Je weet een ploeg animatoren te motiveren en enthousiasmeren.

AANBOD:
-

Vergoeding als jobstudent/hoofdmonitor op basis van weddeschaal E1.
Maaltijdcheques.
Fietsvergoeding.
Een gevarieerde en uitdagende ervaring.
Plezier met leeftijdsgenoten en kinderen.
Een financiële tussenkomst bij het volgen van een cursus ‘Animator- of Hoofdanimator in het
jeugdwerk’.

Hoe solliciteren?
Stuur jouw CV en motivatie, met expliciete vermelding van de periode(s) waarvoor je je kandidaat
stelt, ten laatste op vrijdag 27 maart 2020 naar personeelsdienst@zelzate.be (CC:
jeugddienst@zelzate.be). Dan nodigen wij jou uit om op gesprek te komen begin april.
Heb je nog vragen dan mag je gerust contact opnemen met Jeugddienst Zelzate via mail, Facebook,
tel. 09/ 342 20 29 of Gsm. 0498/ 48 90 99.

