De Stroom in Kortrijk is een organisatie gericht op vrije tijd en vorming voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking. Via speelpleinwerking
Kasper in Wevelgem bieden we opvang in schoolvakanties voor kinderen met en
zonder beperking. Zo creëren we gelijke speelkansen voor iedereen. Wij zijn op zoek
naar een m/v:

Vakantiejob: ‘Pleinverantwoordelijke Speelpleinwerking’
JOUW FUNCTIE
Speelplein Kasper is een speelpleinwerking voor kinderen met en zonder beperking tussen 2,5 en 14 jaar en wordt
georganiseerd vanuit De Stroom vzw in opdracht van de gemeente Wevelgem. De speelpleinwerking zelf wordt gedragen
door een team van enthousiaste, verantwoordelijke vrijwilligers onder leiding van één beroepskracht uit De Stroom. Op
Kasper vinden we het zeer belangrijk dat kinderen met en zonder beperking in de eerste plaats kunnen spelen en samen
spelen. Waar nodig voorzien we begeleiding op maat, zonder daarbij de activiteit of het spel volledig te gaan veranderen.
We zijn op zoek naar een iemand die de rol van pleinverantwoordelijke wil opnemen gedurende de schoolvakanties in
2018 en 2019.
Als pleinverantwoordelijke heb je de dagelijkse leiding over de speelpleinwerking en coach je de animatoren. Je
begeleidt de voorbereidingen en hebt oog voor een creatief en gevarieerd speelaanbod. In samenspraak met de
speelpleincoördinator maak je de praktische dagelijkse taakverdeling op. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse
administratieve luik (inschrijvingen en aanwezigheidslijsten), je bent het eerste aanspreekpunt voor animatoren, ouders
en bezoekers en treedt op in conflictsituaties. Daarnaast voer je een aantal operationele taken uit en coördineer je waar
nodig (EHBO en verzorging, materiaal klaarzetten en opruimen, poetsen...).

JOUW PROFIEL
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de pijlers van De Stroom: je handelt vanuit een visie van volwaardig
burgerschap en inclusie. Je benadert iedereen als een uniek individu vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid.
Als pleinverantwoordelijke ben je een organisatietalent en handel je waar nodig. Je kan monitoren motiveren en
enthousiasmeren. Je bent communicatief, enthousiast, sociaal en vlot in de omgang met kinderen en andere animatoren.
Je hebt een stipte en correcte houding en neemt je verantwoordelijkheid op.
Je bent minimum 18 jaar en hebt minstens 2 jaar speelpleinervaring. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een
attest van animator in het jeugdwerk. Een attest hoofdanimator in het jeugdwerk, kennis van EHBO en ervaring in het
jeugdwerk zijn pluspunten.
Je kan je tijdens de vakantieperiodes volledig inzetten in de speelpleinwerking in Wevelgem en kan aanwezig zijn op de
voorbereidingsdagen (zaterdag voor schoolvakantie), het voorbereidingsweekend (eind juni‐begin juli) en op
klaarzetdagen.

ONS AANBOD
Een boeiende én leerrijke vakantiejob op een leuke werkplek in een toffe ploeg enthousiaste vrijwilligers. Je wordt
aangestuurd door een beroepskracht met kennis van zaken.
We bieden een contract aan met verloning volgens paritair comité 329.01. De verloning gebeurt volgens achtergrond en
diploma.

SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature vóór 15 mei via e‐mail naar kasper@destroom.be .
Meer informatie over De Stroom en Speelplein Kasper kan je vinden op onze website: www.destroom.be en onze
facebookpagina www.facebook.com\SpeelpleinKasper.

