Lokaal bestuur De Pinte werft aan
GEZOCHT HOOFDANIMATOR
SPEELPLEINWERKING AMIGOS

Lokaal bestuur De Pinte
is op zoek naar een hoofdanimator voor speelpleinwerking Amigos
Solliciteren?
Stuur uw motivatiebrief met cv naar het college van burgemeester en schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of per mail naar jeugddienst@depinte.be
en dit doe je tot ten laatste 22 januari 2021.
Kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Algemene informatie over deze vacature kunt u krijgen bij de jeugddienst:
tel. 09 280 98 51, jeugddienst@depinte.be

Het lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar een hoofdanimator voor de speelpleinweken in
2021 en 2022. Per speelpleinweek is er één hoofdanimator en per jaar zijn er zes
speelpleinweken: iedere hoofdanimator krijgt drie weken waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.
Wie welke weken doet, wordt onderling afgesproken tussen de gekozen hoofdanimatoren en
het bestuur. Voor de continuïteit van de werking opteren we ervoor om de hoofdanimatoren
twee opeenvolgende jaren aan te stellen. De hoofdanimatoren van de speelpleinwerking
krijgen een tijdelijke contract op niveau C1 onder het statuut van de tijdelijke tewerkstelling
in de sociale culturele sector.

Periode:

De speelpleinperiodes zijn de volgende:
-

Eerste week van de paasvakantie

-

Vijf weken in de zomervakantie

Voorwaarden: Om kandidaat te zijn voor een tewerkstelling als jobstudent/hoofdanimator
voor speelpleinwerking Amigos moet de betrokkene:
-

minimum achttien jaar zijn op de eerste dag van tewerkstelling

-

een cursus (hoofd)animator in het jeugdwerk gevolgd hebben en het attest van
(hoofd)animator in het jeugdwerk hebben

-

ervaring op het speelplein, of minstens twee jaar ervaring met leiding geven op een
speelplein, bij voorkeur speelpleinwerking Amigos

-

binnen speelplein Amigos al assistent-hoofdanimator geweest zijn

-

ervaring hebben in het begeleiden van kinderen

-

kennis hebben van ontwikkelingspsychologie en EHBO
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Taken:
-

De taak omvat het organiseren van speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van
drie tot vijftien jaar. De organisatie gebeurt in samenwerking en in overleg met de
gemeentelijke jeugddienst.

-

De hoofdanimator heeft de leiding over het speelplein. Hij/zij moet de animatoren
coachen, instaan voor de praktische aspecten, contacten met ouders en kinderen
verzorgen …

-

De hoofdanimator wordt – bij het uitvoeren van zijn/haar taken – bijgestaan door de
assistent-hoofdanimator.

-

De inschrijving ’s morgens en ‘s middags worden gedaan door de hoofdanimator en de
assistent-hoofdanimator.

-

De taak van de hoofdanimator bestaat uit het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden
van activiteiten. De hoofdanimator coördineert de animatoren en voert enkele
administratieve taken uit.

-

De hoofdanimator begeleidt de werkgroep doorheen het jaar – jaarwerking voor de
animatoren.

-

De hoofdanimator overlegt voldoende met de jeugdconsulent.

Bijkomend:
De kandidaten moeten tevens bewijzen dat zij:
- verantwoordelijkheid kunnen opnemen
- kunnen samenwerken met de verantwoordelijken van de jeugddienst
- kunnen samenwerken met een jeugdige groep animatoren
- kunnen omgaan met probleemgedrag bij kinderen
- enthousiasme en speelplezier kunnen overbrengen
- kunnen spelen, fantaseren en zelf nog graag de gekste dingen doen
- creatief en zelfstandig zijn
- goed kunnen organiseren
- leiding kunnen geven en conflicten kunnen bijsturen
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