Vacature: Enthousiaste begeleider voor Zomerweek Boxtel
Datum:

29-06-2022

Gegevens organisatie:
Organisatie:
Locatie:
Adres:
Postcode/Plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

CultuurBox & Stichting Brede Scholen Boxtel
Boxtel
Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
Eefje van Boxtel
06-50553099
eefje@cultuurbox.eu

===========================================================
Korte omschrijving:
Vind je ook dat álle kinderen recht hebben op een leuke zomervakantie? Als Zomerweek
begeleider zorg je er samen met je collega’s voor dat kinderen een fantastische
vakantieweek beleven!
Taakomschrijving:
Je begeleidt een vaste groep kinderen gedurende de (gehele) Zomerweek: van ontbijten met
de kinderen tot het begeleiden van jouw groep van activiteit naar activiteit. Je staat dicht bij
de kinderen en bent tevens hun aanspreekpunt.
Wat verwachten wij van jou?:
• Je bent een warme, toegankelijke persoonlijkheid;
• Je hebt affiniteit met de doelgroep: kinderen tussen de 6 en 12 jaar met verschillende
sociale, culturele en etnische achtergronden (en hun ouders);
• Je kunt kinderen enthousiasmeren en een gevoel van veiligheid bieden;
• Je kunt zelfstandig een groep kinderen begeleiden en signaleert problemen en
handelt hier effectief naar;
• Je kunt samenwerken met jouw collega begeleiders en docenten;
• Je doet wat je zegt en zegt wat je doet;
• Je kunt een geldig VOG overleggen of bent bereid deze aan te vragen (kosten
worden vergoed);
• Een pedagogische opleiding/achtergrond is een pré.
Wat mag jij van ons verwachten?:
Kom je ons team versterken als vrijwillig begeleider Zomerweek dan sta je er niet alleen
voor. Een professioneel team van docenten heeft een mooi inhoudelijk programma
samengesteld voor de kinderen waarbij zowel culturele workshops als sport en spel ruim aan
bod komen.
•
•

•
•
•
•

Je wordt – samen met drie collega begeleiders - onderdeel van een gezellig team van
sport- en cultuurprofessionals met een hart voor de Boxtelse jeugd;
Je wordt uitgebreid betrokken bij het inhoudelijke programma en bent uiteraard méér
dan welkom om deel te nemen aan de verschillende activiteiten met op de afsluitende
dag (vrijdag) de mogelijkheid om mee te gaan naar een leuk uitje in Safaripark de
Beekse Bergen;
Je krijgt de mogelijkheid kennis en (werk-)ervaring op te doen als (activiteiten)
begeleider;
Je krijgt de mogelijkheid ervaring op te doen met de doelgroep;
Je krijgt de mogelijkheid je (zakelijke en sociale) netwerk uit te breiden;
Je ontvangt reiskostenvergoeding en ontbijt, lunch en versnaperingen gedurende de
Zomerweek;

•
•
•

Indien nog niet in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) dan worden
deze aanvraagkosten geheel vergoed;
Je ontvangt een leuke attentie als dank voor jouw waardevolle inzet voor deze
Zomerweek;
Je bent een mooie en leerzame ervaring rijker!

De Zomerweek Boxtel is een initiatief van Stichting Brede Scholen Boxtel, CultuurBox en
Buurtsport Boxtel in opdracht van Stichting Vincentius, de Voedselbank en stichting
Leergeld. De Zomerweek heeft als doel kinderen uit gezinnen met weinig financiële
draagkracht (en een vriendje of vriendinnetje) een fijne ervaring te bieden gedurende de
zomervakantie.
Beschikbaarheid (evt. toelichting):
Je bent bij voorkeur beschikbaar gedurende de gehele Zomerweek, zijnde dinsdag t/m
vrijdag: 30-31 augustus en 1 en 2 september 2022. Máár mínimaal twee dagen (!) waarbij
extra aanwezigheid op de vrijdag naar eigen voorkeur is.
Het zou geweldig als je aanwezig zou kunnen en willen zijn bij de informatiebijeenkomst voor
de gezinnen op woensdag 13 juli a.s. van 15.00 uur tot 16.00 (locatie: Stichting Brede
Scholen Boxtel, Dr. De Brouwerlaan 74 in Boxtel).

Hoe nu verder:
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan - liefst vandaag nog
- jouw cv (met pasfoto) en korte motivatie o.v.v. ‘Sollicitatie begeleider Zomerweek’ naar
eefje@cultuurbox.eu of bel voor meer informatie naar CultuurBox tel. 06-50553099 en vraag
naar Eefje van Boxtel of Gerry Roche.
In verband met de aankomende zomervakantie willen wij deze vacature zo spoedig mogelijk
sluiten. We heten je graag welkom in ons Zomerweek team!

