Hulp bij het e-loket
Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Sollicitatie: animator op Speelplein Londerzeel
1 Gegevens
2 Overzicht
3 Bevestiging

Belangrijk om te weten:
In de weken vóór het Speelplein spreek je af met je mede-animatoren om het programma inhoudelijk voor te bereiden. Twee weken vóór de start van de speelpleinweek bezorg je dit aan
de hoofdanimator.
Op zondagavond voorafgaand aan elke speelpleinweek zorg je voor de inkleding en voorbereiding:
maak kennis met andere monitoren
tover de chalet om volgens het thema van je week
overloop het programma
speel een spel,…
Kortom, maak er een gezellige avond van.
Op Functies op Speelplein Londerzeel kan je de taakinhoud van de verschillende functies nog eens nalezen.

Pagina 1
Jouw gegevens
Voornaam *
Familienaam *
Rijksregisternummer *
Adresgegevens 1
Straat *
Huisnummer *
Busnummer
Postcode *
Gemeente *
Land *
Land *
Land *
Geboorteplaats *
Geboortedatum *
dag *
Dag dag *
dag *
maand *
Maand maand *
maand *
jaar *
Jaar jaar *
jaar *
Telefoon- of gsm-nummer *
E-mailadres *
ik wil via mail een kopie van mijn sollicitatie ontvangen
contacteer mij enkel in verband met mijn sollicitatie
E-mailadres *
e-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
Bankrekeningnummer *
Voornaam bankrekeninghouder *
Familienaam bankrekeninghouder *

Opleiding, ervaring en documenten
Uittreksel uit het strafregister (model 596.2): *
Ik ga dit meteen uploaden in dit formulier.
Ik heb dit aangevraagd en mail dit door naar jeugd@londerzeel.be tegen ten laatste zondag 20 februari 2022.
Voeg het uittreksel uit het strafregister (model 596.2) toe: *
Choose File No file selected
Voeg je schooldiploma toe (secundair, hogeschool of universiteit)
Choose File No file selected
-+

Welke opleiding volg je/heb je gevolgd? *

Welke ervaring in het jeugdwerk heb je? *

Wat is op jou van toepassing (statuut)?
Ik beschik niet over een animatorattest en wens als vrijwilliger te werken (35,41 euro per dag).
Ik zal de animatorcursus afgerond hebben wanneer ik start bij Speelplein Londerzeel en wens hier stage te lopen.
Ik ben in het bezit van een animatorattest maar moet nog 2 weken ervaringsstage doorlopen op Speelplein Londerzeel.
Ik ben in het bezit van een animatorattest en moet nog 1 week ervaringsstage doorlopen op Speelplein Londerzeel.
Ik beschik niet over een animatorattest maar ben in het bezit van een pedagogisch diploma. Ik moet nog 2 weken ervaringsstage doorlopen op Speelplein Londerzeel.
Ik beschik niet over een animatorattest maar ben in het bezit van een pedagogisch diploma. Ik moet nog 1 week ervaringsstage doorlopen op Speelplein Londerzeel.
Ik beschik niet over een animatorattest maar heb minstens 1 jaar ervaring als leiding in een erkende jeugdvereniging. Ik moet nog 2 weken ervaringsstage doorlopen op Speelplein
Londerzeel.
Ik beschik niet over een animatorattest maar heb minstens 1 jaar ervaring als leiding in een erkende jeugdvereniging. Ik moet nog 1 week ervaringsstage doorlopen op Speelplein
Londerzeel.
Ik heb een pedagogisch diploma of ervaring als leiding in een erkende jeugdbeweging en heb de ervaringsstage van 2 weken bij Speelplein Londerzeel doorlopen. Ik ben volwaardig
animator.
Ik ben in het bezit van een attest en heb een stage en ervaringsstage bij Speelplein Londerzeel doorlopen. Ik ben volwaardig animator.
Ik beschik over een attest hoofdanimator.
Voeg indien mogelijk het animatorattest toe:
Choose File No file selected
-+
Voeg indien mogelijk het bewijs van pedagogisch diploma of bewijs van lidmaatschap als leiding van een jeugdvereniging toe:
Choose File No file selected
-+

Periode/functies
Op Functies op Speelplein Londerzeel kan je de taakinhoud van de verschillende functies (hoofdanimator, pleinanimator, animator, stagiair) nog eens nalezen.
Hoeveel weken van de paasvakantie wil je dit jaar werken op Speelplein Londerzeel? Geef enkel de weken op waarin je zeker beschikbaar bent. *
geen
1 week
2 weken
Ik wil graag werken als animator van:
4 tot en met 8 april 2022
11 tot en met 15 april 2022
Ik wil graag werken als pleinanimator van:
4 tot en met 8 april 2022
11 tot en met 15 april 2022
Ik wil graag werken als hoofdanimator van:
4 tot en met 8 april 2022
11 tot en met 15 april 2022
Hoeveel weken (totaal) van de zomervakantie wil je dit jaar werken op Speelplein Londerzeel? Geef enkel de weken op waarin je zeker beschikbaar bent. *
geen
1 week
2 weken
3 weken
4 weken
5 weken
6 weken
7 weken
8 weken
Als animator:
Duid enkel die weken aan waarvoor je je 100% kan engageren. Als je je opgeeft, dan verwachten we je op post. Hou dus rekening met herexamens, festivals, vakantie,...
Ik wil graag werken als animator van: *
ik solliciteer niet voor de functie van animator.
4 tot en met 8 juli 2022
11 tot en met 15 juli 2022
18 tot en met 22 juli 2022 (4 dagen)
25 tot en met 29 juli 2022

1 tot en met 5 augustus 2022
8 tot en met 12 augustus 2022
16 tot en met 19 augustus 2022 (4 dagen)
22 tot en met 26 augustus 2022
Als pleinanimator:
Als pleinanimator werk je 2 weken na mekaar in tandem met de hoofdanimator. Duid enkel die weken aan waarvoor je je 100% kan engageren. Als je je opgeeft, dan verwachten we je op
post. Hou dus rekening met herexamens, festivals, vakantie,...
Ik wil graag werken als pleinanimator van:
ik solliciteer niet voor de functie van pleinanimator.
4 tot en met 8 juli en van 11 tot en met 15 juli 2022
18 tot en met 22 juli (4 dagen) en van 25 tot en met 29 juli 2022
1 tot en met 5 augustus en van 8 tot en met 12 augustus 2022
16 tot en met 19 augustus (4 dagen) en van 22 tot en met 26 augustus 2022
Als hoofdanimator:
Als hoofdanimator werk je 2 weken na mekaar in tandem met de pleinanimator. Duid enkel die weken aan waarvoor je je 100% kan engageren. Als je je opgeeft, dan verwachten we je op
post. Hou dus rekening met herexamens, festivals, vakantie,...
Ik wil graag werken als hoofdanimator van: *
ik solliciteer niet voor de functie van hoofdanimator.
4 tot en met 8 juli en van 11 tot en met 15 juli 2022
18 tot en met 22 juli (4 dagen) en van 25 tot en met 29 juli 2022
1 tot en met 5 augustus en van 8 tot en met 12 augustus 2022
16 tot en met 19 augustus (4 dagen) en van 22 tot en met 26 augustus 2022

Jouw voorkeur en motivatie
Ik heb een voorkeur voor deze groepen/leeftijden: *
Draakjes (3- tot 4-jarigen)
Duveltjes (5- tot 6-jarigen)
Bengels (7-, 8- en 9-jarigen)
Joskes (10-, 11- en 12-jarigen)
Mikado's (inclusiewerking)
Ik solliciteer voor de functie van hoofd- en/of pleinanimator en kan me aanpassen aan verschillende leeftijdsgroepen.
Heb je een voorkeur voor de begeleiding van een specifiek kind? *
Motivatie: waarom wil je graag werken als animator bij Speelplein Londerzeel? *

Via welke weg heb je vernomen van de mogelijkheid om speelpleinanimator te worden bij Speelplein Londerzeel? *

Opmerkingen
Beschikbaarheid: zijn er weken waarin je mogelijks extra beschikbaar bent, bijvoorbeeld door het wegvallen van herexamens?

Opmerkingen of aanvullingen (bv. wil je graag met iemand samen op het Speelplein staan, of net niet?)

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je sollicitatie als animator volgens de richtlijnen van de General Data Protection
Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.

Volgende

