Vacatures jobstudenten (m/v)
Als modern lokaal bestuur bieden we onze burgers een kwalitatieve dienstverlening op maat aan.
Dat realiseren we dankzij de inzet van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Het
gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten voor de vakantiewerking. De jobstudenten worden
tewerkgesteld volgens een contract monitor in het sociaal-culturele werk. De verloning gebeurt op
E-niveau.
De functie:
• organiseren en begeleiden van activiteiten;
• uitwerken van speelhoeken en geven van speelimpulsen voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar
tijdens de paas- en zomervakantie 2021.
Jouw profiel:
• graag met kinderen werken (een echt speelbeest zijn);
• sterke motivatie;
• enthousiasme;
• creativiteit.
Jouw troeven:
• ervaring in het jeugdwerk en/of studeren in een pedagogische of sociale studierichting is een
pluspunt;
• net zoals het in bezit zijn van een attest animator in het jeugdwerk of van een door kind en
gezin erkend diploma.
Voor welke leeftijd?
• Je bent minimum 17 jaar of wordt het in 2021.
Duur:
• telkens 1 week tijdens 10 verschillende periodes. Je kan ook voor meerdere weken
geselecteerd worden:
1.
2.
3.
4.
5.

van din 06/04 - vrij 09/04 (paasvakantie)
van ma 12/04 - vrij 16/04 (paasvakantie)
van ma 05/07 - vrij 09/07
van ma 12/07 - vrij 16/07
van ma 19/07 - vrij 23/07 (niet op 21/07)

6. van ma 26/07 - vrij 30/07
7. van ma 02/08 - vrij 06/08
8. van ma 09/08 - vrij 13/08
9. van ma 16/08 - vrij 20/08
10. van ma 23/08 - vrij 27/08

Wil je solliciteren?
•
•

Sollicitatieformulieren zijn verkrijgbaar op de kinderclub en de jeugddienst. Je kan ze ook
downloaden via www.merksplas.be rubriek ‘kinderopvang’.
De ingevulde formulieren dienen toe te komen ten laatste op vrijdag 26 februari 2021 op
volgend adres: College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas.

Meer info
Kinderclub de Spetter
Isabel Van der Eycken
isabel.vandereycken@merksplas.be - 014 63 94 60

Sollicitatieformulier jobstudenten 2021
Vakantiewerking Merksplas
De volledig ingevulde sollicitatieformulieren moeten uiterlijk op 26/02/2021 toekomen bij
het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 2330 Merksplas.
Voor meer informatie kan u terecht bij: isabel.vandereycken@merksplas.be
tel. 014/639460
Voornaam
Familienaam
Straat+ nr

Gemeente
Rijksregisternummer
Geboorteplaats
Rekeningnummer
e-mail
GSM nummer
Huidige
studierichting + jaar
Behaalde diploma’s
Ervaring in het
jeugdwerk
Attest Animator in
het jeugdwerk

Ja O

Nee O

Ik ben volgende periodes volledig beschikbaar tijdens de werkdagen:

O van di 6/4 tot vrij 9/4 (paasvakantie)
O van ma 12/4 tot vrij 16/4 (paasvakantie)
O van ma 5/7 tot vrij 9/7
O van ma 12/7 tot vrij 16/7
O van ma 19/7 tot vrij 23/7 (niet 21/7)

O van ma 26/7 tot vrij 30/7
O van ma 2/8 tot vrij 6/8
O van ma 9/8 tot vrij 13/8
O van ma 16/8 tot vrij 20/8
O van ma 23/8 tot vrij 27/8

Het liefst werk ik bij:
O de Kadees (2.5 tot 6 jaar)
O de Kids en Vips (6 tot 14 jaar)
-Attest animator in het jeugdwerk en afschrift diploma toevoegen indien je dit bezit.
-Uittreksel uit het strafregister (kan je via het e-loket van je gemeente aanvragen)
Datum:…………………………………………..Handtekening:………………………………………………………..

