
Wij zijn op zoek naar

JOBSTUDENT SPEELPLEINWERKING
Herfst- en kerstvakantie

Regio Brugge



WORD JIJ JOBSTUDENT OP HET SPEELPLEIN?

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe jobstudenten om het aanbod van Vrijetijdspunt te ondersteunen. Onze
speelpleinwerkingen Sint-Jozef en Sint-Andries zoeken enthousiaste mensen die in de verschillende vakanties
aan de slag gaan als pleinverantwoordelijke, zorgverantwoordelijke of hoofdmoni.

Herfstvakantie
31/10 - 4/11

Kerstvakantie
26/12 - 6/01

Pleinverantwoordelijke Pleinverantwoordelijke

Zorgverantwoordelijke Zorgverantwoordelijke

Hoofdmoni Hoofdmoni

Hoofdmoni Hoofdmoni

JOUW OPDRACHT

● Je werkt samen met je team aan een goeddraaiende speelpleinwerking.
● Je bent de manager van de speelpleinwerking. Je kompas zijn de noden van de kinderen en van de
animatoren. Je kunt evenementen organiseren, delegeren, de tijd bewaken, moniwerving leiden,
administratieve taken beheren…
● Je coacht (hoofd)animatoren in het vervullen van zorgtaken, het ondersteunen van IB’s en het ontwikkelen
van speltechnieken en -impulsen.
● Je communiceert duidelijk en gelijkwaardig met ouders, animatoren, buurtbewoners …

PROFIEL

● Je bent +18 jaar.
● Je hebt ervaring in het jeugdwerk en/of voeling met mensen met een beperking en/of een relevante studie of

stageplaats.
● Je hebt goesting om met groepen jongeren (uit kwetsbare groepen) aan de slag te gaan. Je bent een echte

groepswerker en begeeft je graag onder mensen.
● Je kan vrijwilligers werven, ondersteunen en activeren.
● Organisatie en planning schrikken je niet af.
● Flexibele werkuren schrikken je niet af: je blijft voor opkuis, evaluatie, teambuilding, knutselmomenten….



WAT BIEDEN WIJ

● We bieden je een studentencontract met verloning volgens het sectorale barema B2B of B3.
● Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Je komt terecht
in een enthousiast team waar elke medewerker ruimte krijgt voor initiatief.
● Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling.
● Een cultuur van open communicatie, dialoog en vertrouwen is ons eigen. Kunnen zijn wie je bent, stellen wij
voorop!
● Ervaring opdoen in een werking die inclusie vooropstelt.

SOLLICITEREN

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en overtuig ons dat jij de juiste persoon bent om ons team te
vervolledigen of maak gewoon eens kennis met ons.

Solliciteren kan tot en met 23 oktober 2022.

Op zoek naar meer informatie rond deze vacature of de selectieprocedure? Dan kun je terecht bij Katelijne
Risteyn via katelijne.risteyn@oranje.be of via 0494 62 73 69. Je mag altijd langskomen, bellen of een digitale
meet aanvragen. Onze deur staat open!

We verzekeren een vlotte en transparante aanpak van jouw sollicitatie.

Belangrijk: Het is mogelijk dat geselecteerde kandidaten snel na hun sollicitatie gecontacteerd worden. Met
alle geselecteerde kandidaten doen we een gesprek. De laatste gesprekken gaan door op woensdag 26
oktober.

Je bent best benieuwd wat jouw taak kan zijn in onze organisatie? Of misschien ben je wel benieuwd hoe je
jouw ervaringen en talenten kunt inzetten? Je bent niet per se op zoek naar een nieuwe job maar je wil
Vrijetijdspunt wel beter leren kennen?

Goesting om in Vrijetijdspunt aan de slag te gaan? Laat het ons weten via lisa.inghelbrecht@oranje.be.
Hoe? Dat kies je zelf. Vertel ons op jouw manier wie je bent en waarom je bij onze speelpleinwerking past.
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