
VACATURE 
VZW SINT-GOEDELE BRUSSEL ZOEKT TALENT IN DE JEUGDWERKING 

HOOFDANIMATOR  -  regio Anderlecht 

 

 

 

 

 
JOUW TAKEN 

 

 Je zorgt mee voor een kwalitatieve en goed draaiende 

speelpleinwerking: ondersteunen van animatoren, 

ondersteuning bij voorbereiding van activiteiten, 

wekelijks de voorbereidingsdag organiseren, 

uitstappen organiseren, ontbrekend materiaal 

aankopen of aanvragen bij coördinatoren, … 

 Je voert de nodige administratieve taken uit: 
aanwezigheden van kinderen/animatoren bijhouden, 
ploegenlijsten opstellen, weekbudgetten opvolgen, … 

 Je coacht je animatorenploeg en volgt die actief op, je 
evalueert de animatoren en begeleidt en evalueert 
stagiairs tijdens hun eerste speelpleinervaring;  

 Je bewaakt de voorziene infrastructuur; respect voor 
netheid, voor de voorziene spelmaterialen en 
beschikbare infrastructuur zowel van de school als van 
de speelpleinen zelf. 

 
 
  

 
JOUW PROFIEL 

 

 Je kent de speelse leefwereld van de kinderen die past 

bij hun leeftijdsgroep (3-6 jaar, 6-12 jaar, tieners); 

 Je kan vlot, vriendelijk en behulpzaam omgaan met 
kinderen en je beschikt over de nodige communicatieve 
vaardigheden om dat te doen; 

 Je kan warmte en geborgenheid bieden aan de 
kinderen; 

 Je kan in teamverband en hiërarchisch werken; 

 Je kan gezag uitstralen, grenzen stellen naar de 
kinderen, regels opstellen en die laten naleven en je kan 
ruzies bespreekbaar maken; 

 Je engageert je voor minstens 2 weken per werkjaar;  

 Je bent aanwezig op de start- en voorbereidingsdagen 
voor de animatoren. Deze dagen vallen in de weekends 
voor de vakantieweken; 

 Je bent aanwezig op de startdagen voor 
pleinverantwoordelijken en hoofdanimatoren. 
 
 
 

ONS AANBOD  

 Een job met een maatschappelijke meerwaarde; je zorgt er mee voor dat Brusselse jongeren tijdens vakantieperiodes van 

een speelse en onvergetelijke week kunnen genieten. 

 Je leert het reilen en zeilen van de speelpleinwerking kennen als hoofdanimator. 
 Je werkt in een leuke en dynamische omgeving - regio Anderlecht.  

 Je bent in contract met de VGC en ontvangt een vaste vergoeding per week. 

 

 
SOLLICITATIEPROCEDURE   

 Je stuurt je motivatiebrief en curriculum vitae, per mail naar de dienst Speelpleinen (speelpleinen@sint-goedele.brussels).  

De eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en curriculum vitae. Vervolgens volgt er een sollicitatiegesprek.  

Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met de coördinatoren van de dienst Speelpleinen via speelpleinen@sint-

goedele.brussels of 02 520 05 72. 
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