Gemeenschapscentrum Everna zoekt een
begeleider voor de mobiele speelkar
Everna is een klein, maar dynamisch gemeenschapscentrum voor jong en oud, gelegen te
Evere (1140 Brussel). In het kader van de samenwerking met Brede School De
Witlofkinderen is het centrum op zoek naar een enthousiaste en gedreven man/vrouw voor
de functie ‘begeleider voor de mobiele speelkar’.
De mobiele speelkar is een rondtrekkend vrijetijdsinitiatief voor kleuters en kinderen van de
lagere school. De kar trekt op woensdagnamiddag naar de opvang van 6 Nederlandstalige
basisscholen in Evere om de kinderen blij te maken. De vrolijke houten kar op wielen zit
boordevol kwalitatief speelmateriaal. De kar voorziet een open, laagdrempelig en prikkelend
speelaanbod dat kinderen en opvoeders van de naschoolse opvang extra impulsen geeft.
Enkel bezieling maakt onze kar sterk. Daarom zijn wij op zoek naar een straffe trekker.
Taakomschrijving
Ben je een vrolijke, speelse en creatieve duizendpoot? Geniet je er van om samen met kleine
en grotere kinderen te spelen en heel wat te ondernemen? Kan je in het kleine en gewone
de verwondering en de sprankeling vinden?
Dan ben jij misschien de persoon om onze mobiele speelkar te trekken?
Samen met de werkgroep geef je inhoud aan de ontwikkeling van de speelkar. Je bent
verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de verrijking van de activiteiten. Je
betrekt de opvoeders van de scholen in de begeleiding en je tracht hen zoveel mogelijk
inspiratie te geven. Je geeft de ouders een goed gevoel en biedt hen een luisterend oor. Je
engageert je om vanaf 19 september 2018 wekelijks, op woensdagnamiddag, met de kar op
stap te gaan. Je krijgt ondersteuning van animatoren die je zelf aanstuurt.
Profiel
 Je beschikt over pedagogische, speelse, creatieve kwaliteiten om met een groep
kinderen te werken
 Je hebt ervaring met het werken met kinderen tussen 4 en 12 jaar
 Je kan je makkelijk inleven in en inspelen op wat kinderen doen
 Je bent sociaal, vlot en enthousiasmerend
 Je kan zelfstandig werken
 Je bent stipt en je hebt verantwoordelijkheidszin
 Je hebt organisatorische vaardigheden
 Je bent beschikbaar op woensdagnamiddagen, uitgezonderd schoolvakanties, van
19/9/2018 tem 26/6/2019, met mogelijkheid tot verlenging volgend schooljaar
Wij bieden:
 Een aangename en zeer gevarieerde werksfeer
 Kwalitatieve vorming
 Een wekelijkse vergoeding van €80 via de 25-dagenregeling
 Een verplaatsingsvergoeding
 Een contract van 19/9/2018 tot 26/6/2019, met mogelijkheid tot verlenging
Geïnteresseerd?
Stuur ons je korte motivatiebrief uiterlijk 27 augustus 2018 naar:
ragna.oyen@vgc.be. Voor meer informatie: 02/247 03 40 - www.everna.be

