
Met ondersteuning van:  
 

SPEELPLEIN BARTJE BEVEREN ZOEKT 2 JOBSTUDENTEN! 

FUNCTIEOMSCHRIJVING  

Speelplein Bartje is een particuliere speelpleinwerking die speelplezier biedt aan honderden 

Beverse kinderen. Onze enthousiaste ploeg van vrijwillige animatoren organiseren elke 

zomervakantie aantrekkelijke activiteiten voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Daarom zijn wij op 

zoek naar 2 jobstudenten om de werking in Beveren tijdens de zomer administratief, logistiek 

en inhoudelijk te ondersteunen. Deze toppers zorgen onder andere voor de inschrijvingen, 

aankopen van materiaal en drank, en houden ook de rekeningetjes hiervan zorgvuldig bij.  

 

Onze droomman of droomvrouw heeft volgende kwaliteiten: 

 Je hebt goede administratieve en communicatieve vaardigheden 

 Je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en probleemoplossend vermogen 

 Je kan zelfstandig werken en wilt de handen uit de mouwen steken 

 Je hebt oog voor orde en netheid 

 Je hebt een basiskennis EHBO 

 Je bent flexibel over de uit te voeren taken en werkuren 

 Ervaring met kinderen is een pluspunt 

 In het bezit zijn van een rijbewijs B en auto is een pluspunt. 

 Je bent een volledige maand beschikbaar. 

 

PERIODE  

Van 27 juni tot 31 augustus 2019 

Geef bij je sollicitatie je beschikbaarheid tijdens deze volledige periode door. 

WERKTIJD  

Over het algemeen van maandag tot vrijdag, telkens van 8.30 tot 17.00 uur. De werkuren 

kunnen echter variëren van week tot week en mogelijk zal er af en toe ook op zaterdag 

gewerkt worden.  

WAT KRIJG JE HIERVOOR?  

Eeuwige dankbaarheid en een correcte verloning van de gemeente Beveren. 

 

INTERESSE? 

Stuur dan ten laatste op vrijdag 19 april 2019 een motivatiebrief, vergezeld van je CV en 

beschikbaarheidsinfo tijdens de zomer naar rvb@speelpleinbartje.net of Alfons van 

Puymbroecklaan 69, 9120 Melsele.  

 

Als we jouw kandidatuur relevant vinden, word je op 3 of 4 mei uitgenodigd voor een 

persoonlijk gesprek. In de daaropvolgende week hoor je van ons of je één van onze twee 

jobstudenten wordt! 
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