... om wat bij te verdienen

‘k Hem

Omdat we weten dat spelen zwaar werk is, krijg
je als animator een vrijwilligersvergoeding. Heb
je nog geen attest van animator in het
jeugdwerk? Dan krijg je 20 euro per dag. Met
een attest ontvang je 30 euro.

boekelhuis

Naast je vrijwillig engagement kan je nog een
andere vakantiejob uitoefenen. En dat is altijd
mooi meegenomen.

goesting!

Zin om animator te worden? Kom dan langs op
de animatorendate waar je kan kennismaken met
de animatoren van het speelplein en meer
informatie kan krijgen:
Wanneer: donderdag 7 april 2011 om 19.00 uur
Waar: boekelhuis, Boekel 7
Haal je de date niet? Geen paniek, je kan op vele
manieren meer info vinden:
www.olen.be > vrije tijd > jeugd > speelpleinwerking
vind ons (leuk!) op facebook
Via telefoon of email:
Lisa Geens
014 27 94 23
jeugd@olen.be

Sociaal. Zot. Creatief. Actief. Verantwoordelijk. Lief.
Kindvriendelijk. Avontuurlijk. Goesting. Rechtvaardig.
Stevig. Prettig gestoord. Stoer. Betrokken. Gemotiveerd.
Origineel. Enthousiast. Straf. Amusant. Interessant.
Improvisatietalent. Geëngageerd. Leergierig.
Team player. Sfeermaker. Centje bijverdienen.

V.U. Seppe Bouquillon, schepen voor jeugd, Welvaartstraat 7, 2250 Olen

... om animator te
worden
Speelplein Olefant breidt uit en daar kunnen we
heel wat hulp bij gebruiken. Daarom zoeken we
nieuwe en enthousiaste animatoren om een
spetterende zomervakantie in elkaar te steken,
zowel voor de kinderen als voor jezelf.

... om bij te leren
We zijn op zoek naar vlotte jonge mensen met
zin voor verantwoordelijkheid, een gezonde
dosis creativiteit en de nodige sociale
vaardigheden. Als je je daarin herkent, helpen
wij je om een super-animator te worden.
Op het plein zelf word je begeleid door twee
hoofdanimatoren (met net dat ietsje meer
bagage) die steeds tot je beschikking staan. Bij
hen kan je altijd terecht met vragen en
problemen.
Naast de ervaring die je kan opdoen op het
speelplein zelf, geeft het speelplein je ook de
kans om een cursus te gaan volgen. De kosten
van deze cursussen worden deels terugbetaald
door de gemeente Olen. Bovendien wordt er
jaarlijks voor het ganse animatoren-team extra
vorming voorzien. Al goesting?

... om nieuwe vrienden te
maken
Op een plein sta je niet alleen: de groep
animatoren is groot, hecht en elk jaar komen er
weer heel wat nieuwe animatoren bij. Door de
intense samenwerking worden de
vriendschapsbanden tussen de animatoren sterk
aangehaald. Doorheen het jaar zijn er immers
nog vele mogelijkheden voor een ontspannend
samenzijn, waarbij we elkaar dag na dag beter
leren kennen. De stap van collega-animator naar
vriend(in) is daarmee snel gezet.

... om mee beslissingen te
maken
Jouw mening telt! Als animator kan je actief
mee beslissen over de werking en de toekomst
van ons speelplein. Daarom kan je deel
uitmaken van verschillende werkgroepen en zo
mee bepalen hoe de zomer in elkaar zit, welke
uitstappen we zullen maken en welke
animatorenactiviteit jou het leukst lijkt.

