Het gemeentebestuur van Jette is op zoek naar een

Tweetalige animator - Kinderboerderij (m/v)
GECO voltijds vervangingscontract

De Kinderboerderij van Jette (vzw) ontvangt vooral kinderen van 4 tot 12 jaar, zowel in het Frans als in
het Nederlands, via schoolanimatie (voornamelijk van de 3de jaar van de kleuterschool tot de 6de jaar
van de lagere school) en buitenschoolactiviteiten (stages tijdens de schoolverloven en op de
woensdagnamiddag).
De algemene doelstellingen zijn de sensibilisatie van de stadskinderen voor het respect van het natuurlijk
milieu, en de waardering van het historisch agrarisch patrimonium dat bestaat nog rondom de
Kinderboerderij.
De Kinderboerderij stelt animaties voor over thema’s van het landbouw, de ontdekking van het
natuurlijk milieu, de gezonde voeding en de agrarisch-ambachtelijke activiteiten.
Vacature
Tweetalige animator - Kinderboerderij (m/v)
Opdracht
Kinderen in beide talen animeren en werkzaamheden uitvoeren inzake agrarische behandeling en beheer
van het boerderijterrein
Hoofdtaken
 Groepen kinderen van 4 tot 12 jaar, zowel Nederlandstalig als Franstalig, animeren (animatie,
voorbereiding van het pedagogisch materiaal, ontwikkeling van activiteiten, …) De animaties zijn
meestal uitgevoerd door één animator, of door 2 animators. Naargelang van het thema kunnen de
animaties het geheel van het team vereisen.
 Aan het ontwerp van nieuwe animatie deelnemen, in overleg met de rest van het team en de
coördinator
 Buitenschoolse stages organiseren en plannen, en zorgen voor zijn goede verloop
 Een vertrouwensrelatie met de onderwijzers en de ouders onderhouden
 Één of meer adjunct-animators begeleiden
 Aan externe punctuele evenementen deelnemen
 Alle onderhoudswerkzaameden van het pedagogsich materiaal deelnemen
 Bijkomende taken nemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten van de
boerderij (hantering van - en verzorgingen aan de dieren, schoonmaak van boxes, onderhoud van de
moestuin- fruitpercelen, hulp aan de constructie van agrarische infrastructuren, verbouwing van
boerderijproducties zoals kaas, confituur, honing, …)
 Documenten vertalen
 Aan het ontwerp en de verwezenlijking van animatieprojecten deelnemen overeenkomstig de
doestellingen van de vzw en in overleg met het animatieteam

Toelatingsvoorwaarden
 Diploma van Hoger Secundair Onderwijs, met richting of aanvullende opleiding in animatie,
opvoedkunde, socio-cultureel, natuurgids, eco-opvoedkunde, natuurwetenschappen, sociale
wetenschappen
 Aan de GECO-voorwaarden beantwoorden (inlichtingen bij Actiris)
 Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 10) – beschikken, of bereid zijn
om erin te slagen
 Een blanco uittreksel uit het strafregister hebben
 De uurroosters aanvaarden : van 8u30 tot 16u36 van maandag tot vrijdag. Enkele week-end
prestaties zijn te voorzien tijdens het jaar
Gezochte profiel
Gezochte competenties :

Kennis
 TWEETALIG Nederlands / Frans
 Milieubewustzijn

Technische competenties
 Animatietechnieken

Gedragscompetenties
 Contactgemak met kinderen door zich aan verschillende leeftijden aan te passen
 Van het buitenleven, tijdens de 4 jaargetijden houden
 Gevoeligheid voor huidige uitdagingen van de milieuvriendelijkheid, de duurzame ontwikkeling en
het stadslandbouw
 Contact- en hanterinsgemak met dieren (waarvan grote dieren zoals bv. paarden en koeien)
 Bekwaamheid om in teamverband te werken, net als autonoom
 Flexibiliteit, polyvalentie, aanpassing aan onvoorziene
Selectieprocedure
Hoe kunt u solliciteren ?
Stuur ons uw kandidatuur per mail (mvanlintcv@actiris.be), door de functiebenaming « Tweetalige
animator - Kinderboederij » (referentienummer 217737) in het onderwerp duidelijk te vermelden, en
door alle* hiernavolgende documenten door te sturen :
- CV
- kopie van het diploma + eventuele aanvullende opleiding
- eventueel de kopie van de Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de proef
* De onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten omvatten) zullen niet in aanmerking
komen
U zal onze vacatures ook op bedrijfspagina LinkedIn terugvinden.

