TAKEN/ROL JOBSTUDENT ZAP SPEELPLEINWERKING - ZOMERVAKANTIE
PROFIEL ANIMATOR / HOOFDANIMATOR / JOBSTUDENT






Elke animator is verantwoord.
Elke hoofdanimator is verantwoordelijk.
Elke jobstudent heeft verantwoordelijkheid.
De jeugddienst draagt de eindverantwoordelijkheid.
Elkeen heeft het hierbij behorende brevet behaald OF heeft twee jaar ervaring binnen het
jeugdwerk of op de jeugddienst.

TAKEN
















Algemene en individuele communicatie verzorgen, stimuleren, creatief invullen … tussen de:
o Animatoren
o Hoofdanimatoren
o Andere jobstudent
o Workshopgevers
o Jeugddienst
o Ouders (mail, telefonisch, persoonlijk)
o Verantwoordelijke speelpleinen (indien van toepassing)
o Externe organisaties
Aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben over:
o Een ongeluk dat gebeurde tijdens de dag.
o De inhoudelijke werking van de ZAP.
o De werking en opvolging van de jeugddienst (doorsturen).
o Zaken waar de hoofdanimator het antwoord niet op weet.
Ruimte creëren/voorzien/laten voor hoofdanimatoren om zich te kunnen ontwikkelen.
Ruimte creëren/voorzien/laten voor de animatoren om zich te kunnen ontwikkelen.
Objectief en respectvol evalueren van (hoofd)animatoren (op basis van input van een
hoofdanimator en de andere jobstudent).
Het creatief delegeren van dagelijkse taken aan (hoofd)animatoren.
Creatieve en visuele dag- en weekplanningen opstellen voor kinderen, (hoofd)animatoren,
en zichzelf.
Signaleren van problemen en deze in eerste instantie zelf respectvol en creatief proberen
oplossen:
o (hoofd)Animatoren
o Kinderen
o Ouders
o Workshopgevers
Problemen/situaties die niet opgelost kunnen worden, signaleren en doorgeven aan de
jeugddienst. Dit met de nodige context en achtergrondinformatie.
Terugkoppelen verloop van de gehele ZAPwerking aan de jeugddienst. Als jobstudent voer je
het gehele beleid uit en is de jobstudent de oren en ogen van de jeugddienst.
Veiligheid garanderen voor kinderen, animatoren en hoofdanimatoren.
Administratie van de gehele ZAPwerking.













Praktische en logistieke organisatie van de gehele ZAPwerking.
Creatieve, leuke en uitnodigende teambuildingsactiviteiten in elkaar steken voor de
(hoofd)animatoren (al dan niet in samenwerking met de hoofdanimator).
Back-up plan kunnen voorzien wanneer een activiteit wordt geannuleerd of niet verloopt
zoals voorzien (al dan niet in samenwerking met de jeugddienst).
(hoofd)Animatoren zoeken/vinden indien het team te klein is.
Stagiaires coachen, opvolgen, aansturen en administratief en persoonlijk evalueren.
Aanvoelen van positieve en negatieve eigenschappen van (hoofd)animatoren en hier
creatief, objectief en respectvol op inspelen.
Inzetten op de talenten van de (hoofd)animatoren.
Eerlijkheid over de werking naar de jeugddienst.
Creatief algemeen geldende regels doorgeven aan (hoofd)animatoren en dit opvolgen.
Voorbeeldfunctie naar kinderen, animatoren, hoofdanimatoren en andere jobstudent.
Creatief inzetten van planningstools en communicatie.

