JOBSTUDENT BUITENSCHOOLSE OPVANG
‘Een beestig plezante vakantiewerking’
VACATURE
KUURNE
‘Samen met
je collega’s
zorg je ervoor
dat de kinderen
een onvergetelijke
dag beleven’

Vzw tAlternatief is een sociale onderneming die actief is binnen
de sociale economie in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Als
werkervaringsfabriek bieden we tewerkstelling aan met de nodige
aandacht voor diverse profielen en statuten. tAlternatief organiseert
onder andere kinderopvang en binnen- en buitenschoolse
opvang in Kuurne. Vzw tAlternatief maakt deel uit van de sociale
netwerkorganisatie Groep Ubuntu. Voor onze buurtgerichte
buitenschoolse opvang Struisbeer zijn we op zoek naar een
enthousiaste, goedlachse jobstudent.
Ken jij de eigenschappen van Struisbeer of ben je nieuwsgierig?
We kunnen je alvast vertellen dat een struisbeer leert uit ervaringen.
Hij is niet bang van het onbekende of van anderen. Hij is nieuwsgierig
en trekt er graag met de hele bende op uit. Struisberen broeden
op grootse ideeën en komen vaak wat anders uit de hoek. Ze
houden van onafhankelijkheid, maar hechten ook veel belang aan
samenhorigheid. Ze houden van diversiteit binnen de groep en
geloven dat als ieder zijn talent inzet ze veel verder geraken.

OPDRACHT
Als jobstudent in Struisbeer ondersteun je het team
tijdens een beestig plezante vakantiewerking.
Jouw taken zijn onder meer:
• Je vangt de kinderen op: je zorgt voor een warm
onthaal, registreert de aanwezigheden, ...
• Je begeleidt activiteiten voor kinderen van 3 tot 12
jaar samen met je collega-kinderbegeleiders
• Je zorgt voor een sfeer waarin kinderen zich goed
voelen en hebt oog voor veiligheid
• Je zorgt voor een goede informatie-overdracht
naar de ouders

AANBOD/TROEVEN
•
•

•
•

Je bent beschikbaar van 1 tot en met 15 juli en van 16
tot en met 31 augustus 2022
We bieden je een studentenovereenkomst van 30u
per week, je werkt tussen 7u en 18u (niet tijdens het
weekend)
Je werkt in Kuurne
Je komt in een leuk team van collega’s terecht met een
goede werksfeer

Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de kinderen
van Struisbeer een onvergetelijke dag beleven.

COMPETENTIES
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de
kernwaarden van de organisatie: je handelt vanuit een
emancipatorische en inclusieve visie en staat open
voor diversiteit. Je staat onbevooroordeeld open voor
anderen en bent gericht op samenwerken.
Je enthousiaste en energieke houding zorgt ervoor dat
de struisbeertjes zich goed in hun vel voelen. Creativiteit
is jouw troef. Je toont verantwoordelijkheidszin ten
aanzien van de kinderen, ouders en collega’s. Je gaat
respectvol om met verschillende culturen en bent
sociaal in de omgang.
Je hebt een diploma begeleider in de buitenschoolse
opvang/opvoeder of je volgt deze opleiding. Ervaring
in een jeugdbeweging of speelpleinwerking is een
pluspunt.

Voel je het al kriebelen om eens te zien hoe een Struisbeer er in het echt uitziet? Of meer
nog, sta je al te popelen om eens mee te draaien als jobstudent tijdens een beestige
vakantiewerking? Mail dan jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature
naar faustine.vanderbeke@groepubuntu.be.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen
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