SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Vrijwilliger/Stage Kinderopvang Huiswerkbabbel
Wat is 'Huiswerkbabbel'?:
Voor veel kinderen en ouders is huiswerk maken moeilijk. Met huiswerkbabbel bieden we tijdens
een kort traject een plaats aan ouders om vragen te stellen rond alles wat met school en huiswerk
te maken heeft. Kinderen kunnen ondertussen huiswerk maken, begeleid door ervaren
vrijwilligers.
Takenpakket en functieomschrijving:
Je maakt deel uit van het testteam van dit project. Dit betekent dat je gedurende 8 sessies voor
de jongste kinderen zorgt. Je vangt hen op en houdt toezicht zodat de ouders zich kunnen
focussen op het gesprek rond school en de oudere kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken.
Je overlegt ook met de andere vrijwilligers en de projectmedewerker.
Gewenst profiel:
Werk je graag met kinderen van 0 tot 6 jaar? Vind je het leuk om in een meertalige omgeving
kinderen te begeleiden? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!
Verwachtingen:
Ervaring met anderstaligheid of met kinderen tot 6 jaar is een pluspunt.
Voordelen:
• Het staat mooi op je CV
• Kostbare praktijkervaring
• Je krijgt de kans om verschillende opleidingen te volgen.
• Een verplaatsingsvergoeding.
• Een goede verzekering.
• Je maakt deel uit van een leuk en gemotiveerd team in een stimulerende omgeving.
Praktisch:
Iedere donderdag vanaf 24 oktober tot en met 19 december (niet in schoolvakanties) van 15u30
tot 17u30 in het huis van het kind Hoboken (Oudestraat 55, 2660 Hoboken).

Bedrijfsnaam: De Voorzorg – VIVA SVV
VIVA-SVV is een socio-culturele organisatie die vrouwen en gezinnen lokaal samenbrengt rond
thema’s als gezondheid, gezin en gelijke kansen.
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Contactgegevens voor sollicitatie en overige vragen:
Interesse om de huiswerkondersteuning mee vorm te geven?
• E-Mail: Vrijwilligers.304@devoorzorg.be
• Tel. : 03 285 43 30

Uiterste sollicitatiedatum: 31/12/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Vrijwilligerswerk
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