HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN-AFRIKA
werft aan

Studenten-animatoren (m/v/x) van 19 tot 30 augustus 2019
voor zijn kinderopvang “Okapikids”
CONTEXT
Het KMMA heeft een kinderopvang opgericht voor kinderen van het KMMA -personeel
tussen 2,5 en 12 jaar. Ze kunnen er hun vakantie doorbrengen terwijl hun ouders
werken. De kinderopvang is open van 8u30 tot 17u en vindt plaats in het Museum
gebouw. Tijdens de middagpauze, tussen 12u en 1 2u30, eten de kinderen samen
met hun ouder(s).
Afwisselende binnen- en buitenactiviteiten moeten voorzien worden die aangepast
zijn aan de verschillende leeftijden. Hierom zijn we op zoek naar jobstudenten voor
deze kinderopvang van 19 tot 30 augustus.

FUNCTIE
De aangeworven kandidaat zal de volgende opdrachten uitvoeren:
-

Dagelijkse klaarzetten van het lokaal voor de activiteiten, in functie van het
thema en activiteiten van de dag
Onthaal van de kinderen ‘s ochtends: aanwezigheidslijst invullen, contact met
de ouders, extra inschrijvingen,…
Organisatie en leiding van de binnenactiviteiten: knutselactiviteiten, verhalen
vertellen, spelactiviteiten, muziekateliers, theaterateliers,…
Organisatie en begeleiding van de buitenactiviteiten: sportactiviteiten,
wandelingen in het park,spelletjes,…
Opruimen en schoonmaken van het lokaal op het einde van de dag

PROFIEL (verplichte voorwaarden)
-

-

In bezit zijn van een attest/brevet/certificaat in het domei n van animatie of
minimum 2 de jaar bachelor hebben in het werken met kinderen (onderwijs,
opvoeding, lichamelijk opvoeding, psychomotoriek)
Ervaring hebben in de animatie van jongeren tussen 2,5 en 12 jaar oud
Een volledig activiteitenprogramma kunnen opstellen voor een kinderopvang
Een goede kennis hebben van de tweede landstaal
Houden van dagelijks contact met kinderen en g eduld hebben
Zich kunnen aanpassen aan verschillende leeftijden
Beschikbaar zijn van 19 tot 30 augustus 2019.

WIJ BIEDEN
-

Een
contract op basis van barema NDA1: 1.842,31 EUR bruto geïndexeerd
maandsalaris
Bijdrage in de vervoerkosten of fietsvergoeding.
Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving.

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar
okapikids@africamuseum.be met als referentie S/STU-OKAPI
voor 10 mei 2019
Uw kandidatuur moet de volgende informatie bevatten:
-

CV
Begeleidende brief met Uw ervaring
Bewijs van uw animatiebekwaamheid
Een programma voor een week animatie-activiteiten (voor- en namiddag) in
een weekthema naar keuze

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel, die al de gevraagde
documenten bevatten en die binnen de voorziene termijn toekomen, zullen in
aanmerking komen voor selectie.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met okapikids@africamuseum.be

