Gemeenschapscentrum Everna zoekt een docent
voor ‘Speelvogels’ en animator voor ‘Kabaalvogels’
Everna is een klein, maar dynamisch gemeenschapscentrum voor
jong en oud, gelegen te Evere (1140 Brussel). In het kader van de samenwerking met GC De Linde en
de preventiedienst is het centrum op zoek naar twee gemotiveerde personen (m/v) voor de functie
van docent voor het kinderatelier ‘Speelvogels' en animator/hoofdanimator voor het
kinderatelier ‘Kabaalvogels’
Everna is één van de 22 gemeenschapscentra in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Onze
doelstelling is de bevordering van de identiteit van de Vlaamse Gemeenschap en de kwaliteit van de
Nederlandstalige cultuur in Evere.
Kabaalvogels en Speelvogels zijn een onderdeel van de werking van GC Everna/De Linde. Het is een
speels aanbod waarbij het Nederlands wordt gebruikt als levendige speeltaal. De ene week spelen we
een groot spel, de volgende keer staat iets creatief op het menu of gaan we op uitstap.

Taakomschrijving
Speelvogels (6 tot 8 jaar)
• Uitdenken van de activiteiten die elke week op woensdagnamiddag (14u tot 16u30) doorgaan.
• Verantwoordelijkheid voor het begeleiden en ontwikkelen van allerlei leuke workshops en
activiteiten (met hulp van animatoren).
• Je stuurt, motiveert en coacht de groep vrijwilligers.
Kabaalvogels (9 tot 12 jaar)
• Je bent (samen met de coördinator) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de organisatie
van de woensdagnamiddag activiteiten.
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volgt pedagogische opleiding of hebt een pedagogisch diploma.
hebt een attest ‘animator in het jeugdwerk’ of je hebt ervaring met kinderen.
bent sociaal en contactvaardig.
kan zelfstandig werken.
hebt organisatorische skills: kunnen opstellen en plannen van een programma.

Wij bieden:
• Voor docent ‘Speelvogels’ een wekelijkse vergoeding van €80
• Voor hoofdanimator/animator ‘Kabaalvogels’ een wekelijkse vergoeding van €40
• Via de 25-dagenregeling
• Een verplaatsingsvergoeding
• Een contract tot eind juni 2017
Geïnteresseerd?
Stuur ons je cv en korte motivatiebrief uiterlijk 31 augustus door naar:
Bij voorkeur via email:

anne.schoonejans@vgc.be
of per post:
Gemeenschapscentrum Everna
T.a.v Anne Schoonejans
Sint-Vincentiusstraat 30
1140 Evere
T 02 247 03 40

