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Voor de vakantiewerking is het gemeentebestuur van Assenede op zoek naar 3 hoofdmonitoren 

voor de buitenschoolse kinderopvang, 3 hoofdmonitoren voor de speelpleinwerking, een 

jobstudent voor de gemeentelijke jeugddienst. 

• Speelpleinwerking in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo :  

Voor de speelpleinwerking Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo zoekt het gemeentebestuur 

drie deeltijdse hoofdmonitoren (D-niveau – 30 u/week). Voor een volledige maand werken 

bedraagt de bruto maandwedde €1.564,61. 

Periode :  

- 01.07.2021 en 02.07.2021 (voorbereidingsdagen) 

- 05.07.2021 tot en met 23.07.2021 (muv 21.07.2021) speelpleinwerking    

- 02.08.2021 tot en met 20.08.2021 speelpleinwerking   

 

• Buitenschoolse kinderopvang in Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo en Assenede :  

Voor de buitenschoolse kinderopvang in Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo en Assenede 

zoekt het gemeentebestuur drie deeltijdse hoofdmonitoren (D-niveau – 30 u/week). Voor 

een volledige maand werken bedraagt de bruto maandwedde €1.564,61.  

Periode :  

- 01.07.2021 tot en met 16.07.2021 : buitenschoolse kinderopvang 

- 02.08. 2021 tot en met 30.08.2021 : buitenschoolse kinderopvang    

 

• Jeugddienst : 

Voor de jeugddienst zoekt het gemeentebestuur 1 halftijdse jobstudent 

(D-niveau – 19 u/week). Voor een volledige maand werken bedraagt de bruto maandwedde 

€990,91.  

Periode : vanaf 01.07.2021 tot en met 31.08.2021 (muv 21.07.2021). 

 

Functieprofiel 

• Voor de functie van hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang ondersteun je de 
begeleiders van de  buitenschoolse kinderopvang. Je draait mee in de dagelijkse werking van 
IBO Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo of Assenede. Voor deze functie dien je te voldoen aan 
bepaalde diplomavoorwaarden (deze kan je vinden op   
www.assenede.be/nl/werken-bij-ons) . 

• Voor de functie van hoofdmonitor voor de speelpleinwerking sta je aan het hoofd van een 
ploeg vrijwillige animatoren op één van de drie speelpleinen (Boekhoute, Bassevelde of 
Oosteeklo). Voor deze functie zijn er geen diplomavoorwaarden. Ervaring in het jeugdwerk is 
een pluspunt! 

• Voor de functie van jobstudent voor de jeugddienst ben je de rechterhand van de 
verantwoordelijke van de jeugddienst die de speelpleinwerking organiseert. Je bent het 

zijn op zoek naar: 

   Hoofdmonitoren ( IBO en speelplein) - 30 u/week   

     Jobstudent (jeugddienst) – 19 u/week 

                    

 

http://www.assenede.be/nl/werken-bij-ons


aanspreekpunt voor alle (hoofd)animatoren. Voor deze functie zijn er geen 
diplomavoorwaarden. Ervaring in het jeugdwerk en een rijbewijs B zijn pluspunten.  
 

Interesse?  

Heb je de leeftijd van 18 jaar bereikt, dan kan je je kandidaat stellen voor bovenstaande vacatures. 

Je kan je kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3, 

9960 Assenede of via e-mail naar christine.deconinck@assenede.be tegen uiterlijk 11.04.2021. 

 

Een geldige kandidatuur bevat volgende documenten: 

▪ CV (met vermelding van contactgegevens waaronder e-mail en telefoonnummer) 
▪ Motivatiebrief 
▪ Kopie van het diploma  
▪ Voor de functie van monitor IBO en speelplein: uittreksel uit het strafregister (model 2)  
▪ Voor de functie van jobstudent jeugddienst: uittreksel uit het strafregister (model 2). 

 
Het uittreksel uit het strafregister kan aangevraagd worden bij de dienst bevolking van uw 
woonplaats. 

 
! Vermeld duidelijk voor welke functie de kandidatuur gesteld wordt ! 

 

Meer info nodig? 
 
Surf naar www.assenede.be/nl/werken-bij-ons voor een uitgebreide functiebeschrijving. 
Voor alle vragen over deze vacatures kunt u contact opnemen met de personeelsdienst op het 

nummer 09 341 95 84.  
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