Uit De Marge zoekt een ondersteuner voor de vakantiewerking in Gent
Uit De Marge ondersteunt de vakantiewerking van de Jeugddienst Gent. Als jeugdwerker
ondersteun je de centrale speelpleinwerking, de Pretfabriek en de mobiele vakantiewerking. Je
coacht de animatoren en besteedt bijzondere aandacht aan de bruikbaarheid van het aanbod
voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Je werkt nauw samen met een collega van de
Jeugddienst Gent en legt verantwoording af aan de coördinatie van Uit De Marge. Het gaat om
een tijdelijk contract van drie maand: van half juni tot half september 2014.
Kernopdrachten

Je ondersteunt in samenwerking met je collega de centrale
speelpleinwerking, de Pretfabriek, en de mobiele vakantiewerkingen van de Jeugddienst
(Speelse wijken en Pretkamjonet) voor kinderen van 3 tot 12 jaar tijdens de zomervakantie.
Dit houdt onder meer in dat je:
o
Een team hoofdanimatoren en animatoren leiding geeft, coacht en
ondersteunt.
o
Mee instaat voor de logistieke taken en financiële administratie van deze
activiteiten (bijhouden financiën, betaling van lesgevers en animatoren,…)
o
De werking na de vakantie evalueert.
o
Aandacht voor de toeleiding van kansengroepen en hiervoor de nodige
contacten legt met Gentse organisaties.

Je staat in voor het coachen en begeleiden van hoofdanimatoren en
animatoren die instaan voor begeleiding van zomeraanbod met animatoren uit
kansengroepen. Dit houdt onder meer in dat je:
o
Actief op zoek gaat naar kandidaat animatoren.
o
Tijdens de vakantie de hoofdanimatoren coacht om een gevarieerd aanbod
uit te werken voor de verschillende projecten.
o
Instaat voor de coördinatie van de monitorenwerking.
o
Instaat voor de evaluatie van de (hoofd-)animatoren.
Aanvullende opdrachten
1*
Je informeert, communiceert en werkt samen met de verschillende
betrokken actoren. Het kan zowel gaan om de doelgroep, om externe belanghebbende
organisaties, om andere stadsdiensten, enz. Je stelt je op als samenwerkingspartner.
2*
Je bent aanwezig op de animatorenavonden in het kader van
teambuildingsactiviteiten.
3*
Je maakt een verslag op over het verhogen van de diversiteit en vergroten
van de bruikbaarheid van de speelpleinwerking voor maatschappelijk kwetsbare
groepen.
Functieprofiel
 Kennis en inzichten
o Je beschikt minstens over een diploma professionele bachelor in een
menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.

o Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele achterstelling en uitsluiting.
o
Je hebt inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van
kinderen en jongeren.
o
Je hebt inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 Vaardigheden
o Je kan zelfstandig en procesmatig werken.
o Je bent sterk in probleemoplossend handelen.
o Je kan omgaan met conflictsituaties.
o Sterke coachende en communicatieve vaardigheden zijn een must.
 Houding
o
Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
o
Je bent besluitvaardig en je kan je beslissingen ook verantwoorden.
o Je stelt je geëngageerd op aan de kant van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.
o
Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
o
Je bent bereid om ’s avonds te werken.

Andere
o Je hebt ervaring in het speelpleinwerk of het ruimere jeugdwerk.
o
Speelpleinervaring als hoofdanimator is een meerwaarde.
o
Je beschikt over een rijbewijs B.
We bieden een voltijds contract van bepaalde duur. Verloning gebeurt op basis van ervaring
volgens de barema’s van PC 329.
Meer informatie? Contacteer Jan Deduytsche via jan.deduytsche@uitdemarge.be of op 0479 87 58 56.
Solliciteren? Stuur je motivatiebrief en een functioneel CV naar jan.deduytsche@uitdemarge.be uiterlijk
tegen vrijdag 6 juni.

