Word animator!
Wat is ZAP?
Voortaan bundelt de jeugddienst haar animatorenwerking voor de kleine Maneblussers
onder de naam “ZAP”. ZAP staat voor de speelpleinwerking in de zomer, de mobiele
speelteams, maar ook voor Zotte Animatoren Ploeg!
Daarnaast kan je als ZAP-animator ook ingeschakeld worden op de evenementen van
Mechelen Kinderstad. Denk maar aan Sintstad, Sinte-Mette, Speeldag, Buitenspeeldag,
Mechelen Kinderstrand...

Word animator bij ZAP
Doorheen het jaar en tijdens de zomervakantie organiseert de dienst Jeugd allerlei
activiteiten voor kinderen. Zowel voor de evenementen van Mechelen Kinderstad, als voor
de ZAP-activiteiten en de mobiele speelteams zijn we steeds op zoek
naar enthousiastelingen die een groot hart hebben voor kinderen.

Wat kunnen de animatoren verwachten?
Een vrijwilligersvergoeding:
Stage animator - cursus start animator: €28/dag
Brevet animator: €30/dag
Stage hoofdanimator: €32/dag
Brevet hoofdanimator: €34/dag
Logistieke taken (geen brevet nodig-evenementen Mechelen Kinderstad): €26/dag
Eten en drank worden tijdens evenementen, evaluatiemomenten... voorzien.
Je bent verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens de activiteiten.
Een toffe, dynamische en jonge sfeer.
Je maakt er (nieuwe) vrienden.
Je doet leerrijke ervaringen op voor jezelf en je cv.
Wij zetten extra in op jouw talenten en luisteren naar jouw noden.
Er worden vormingen ingericht op vraag van de animatoren. Dit zowel tijdens de
zomermaanden als tijdens het jaar.

Sfeerbeelden zomer 2017
Wat verwachten we van de (hoofd-)animatoren?
De ZAP-werkgroep heeft een overzicht gemaakt van de verwachtingen voor de verschillende
profielen waarmee de ZAP werking aan de slag gaat: animator - hoofdanimator jobstudenten (ZAP speelpleinwerking) - werkgroep. Dit schetst een beeld van de
verschillende rollen en verwachtingen. Je kan deze hiernaast terugvinden.
Je bent (of wordt dit jaar) 16 jaar of ouder met een maximum van 30 jaar.

Je hebt een animatorattest of minstens 2 jaar ervaring in het jeugdwerk of op de
zapwerking. Zonder één van deze twee, krijg je jammer genoeg geen vergoeding
(uitgezonderd voor logistieke taken op evenementen).
Wij voorzien ook in 2019 één cursus animator in samenwerking met Koning kevin.
OPGELET: Indien je de cursus op de Jeugddienst volgt, wordt er verwacht dat je minstens je
stage op de werking loopt tijdens de zomervakantie.
OPGELET: er zijn slechts 20 plaatsen om de cursus te volgen.

Deze cursus kost je 60 euro, MAAR je krijgt dit volledig terugbetaald wanneer je je
cursus en je stage met glans hebt afgerond!
Tijdens de animator cursus op de Jeugddienst:
Leer je mensen kennen, maak je plezier en nieuwe vrienden!
Doe je massa’s speelbagage op.
Leer je activiteiten en speelimpulsen voorbereiden.
Ontdek je spelenderwijs wat speelpleinwerk is.
Leer je hoe je kinderen en tieners op sleeptouw neemt.
Werk je aan een speelse, maar verantwoordelijke houding.
Word je begeleid door een team van straffe instructeurs van Koning Kevin.
De werkgroep organiseert 3 ZAPdagen, waarbij we uit de doeken doen wat er allemaal
leeft en verandert tijdens de zomermaanden. Het is een moment om elkaar en de
werking beter te leren kennen. Je bent minimum op 1 van de ZAPdagen aanwezig. De
data van de ZAPdagen vind je terug in het webformulier.
Je ontvangt alle informatie over de ZAPdagen via de nieuwsbrief die 2-maandelijks
wordt verstuurd naar alle animatoren die zich via onderstaande link hebben
ingeschreven.
Je inzet en engagement.
Je bent gemotiveerd om bij te leren en de kleine Maneblussers de beste tijd te bezorgen.
Je bent vriendelijk naar kinderen én ouders toe en hebt uiteraard een heel groot
geduldig hart voor kinderen.

Schrijf je hier in en word onze ZAP superheld! (https://kinderstad.mechelen.be/wordanimator-formulier)

Contact

Jeugddienst
Villa32
Hanswijkstraat 32
2800 Mechelen
 015 29 78 95 (tel:015 29 78 95)
 villa32@mechelen.be (mailto:villa32@mechelen.be)

Volg ons op





(https://www.facebook.com/villa32Mechelen)
(https://twitter.com/Villa32Mechelen)

Externe websites
• Jeugdwerksubsidies (/jeugdwerksubsidies)
• Jeugdwerk Mechelen (/jeugdwerk-mechelen)
• Facebook Villa32 (/facebook-villa32)
• Facebook mechelen Kinderstad (/facebook-mechelen-kinderstad)
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