
VACATURE 
VZW SINT-GOEDELE BRUSSEL ZOEKT TALENT IN DE JEUGDWERKING 

SPEELPLEINVERANTWOORDELIJKE  -  regio Anderlecht 

 
 

 

 

 
JOUW TAKEN 

 
 Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen en 

aansturen van je kernteam en animatorenploeg;  
 Je bent de trekker en ondersteuner van het team en 

staat in voor de dagelijkse coördinatie; 
 Je bent verantwoordelijk voor een kwalitatieve en goed 

draaiende speelpleinwerking; 
 Je zorgt voor de vlotte communicatie met interne en 

externe partners; (intern) het kernteam, de 
hoofdanimatoren, directies van scholen, en de 
coördinatoren, of extern de VGC;  

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

 
 
  

 
JOUW PROFIEL 

 
 Je hebt voldoende affiniteit en/of ervaring in de 

jeugdsector; 
 Je bent gemotiveerd om van je speelplein een unieke 

toplocatie te maken; 
 Je bent een doorwinterde animator; 
 Je engageert je voor minstens 1 werkjaar;  
 Je bent aanwezig op startdagen en je bent minstens op 

75% van de vergaderingen aanwezig; 
 Je bent aanwezig op jouw speelpleinwerking tijdens de 

paasvakantie en minstens 3 weken tijdens de 
zomervakantie. 
 
 
 

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 organisator. 
 Je krijgt de vrijheid om een persoonlijke inkleding aan een speelplein te geven. 
 Je hebt de mogelijkheid om als hoofdanimator aan de slag te gaan tijdens de Paas- en zomervakantie. 
 Je werkt in een leuke en dynamische omgeving - regio Anderlecht.  

 
 

SOLLICITATIEPROCEDURE   

 Je stuurt je motivatiebrief en curriculum vitae, per mail naar de dienst Speelpleinen (speelpleinen@sint-goedele.brussels). We 
verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 18 december 2022 om 23.59 uur.  

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. 


