Animatorenwerking
Ben je minstens 15 jaar oud? En speel je graag met kinderen? Ga dan aan de slag als
animator.
Tijdens alle schoolvakanties organiseert de gemeente verschillende activiteiten voor
kinderen die jij als animator begeleidt:
 speelweken
 Grabbelpas
 andere evenementen
De gemeente apprecieert jouw inzet als vrijwilliger en bedankt jou daarom op gepaste
wijze met een:
 BBQ
 kerstfeestje
 animatorenweekend
 teambuilding
 wekelijkse animatorenactiviteit tijdens de speelweken
Ben je ambitieus en wil je na verloop van tijd iets meer of anders doen? Fijn! Ook dan zijn er
tal van opties:
 groei door naar hoofdanimator
 sluit je aan bij de stuurgroep
 draai mee in een werkgroep en zet het weekend mee op poten
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Voorwaarden
 Je bent minstens 15 jaar oud en je hebt een animatorencursus gevolgd.
 Je wordt dit jaar 16 jaar of je bent ouder.
 Je bent bereid om deel te nemen aan de voorbereidingsactiviteiten.
 Je bent enthousiast, geëngageerd en je draagt kinderen een warm hart toe.

Procedure
 Contacteer ons

 Wil je graag meer informatie? Mail dan naar vrijetijdsloket@puursam.be.

Meebrengen
Je krijgt een gratis T-shirt dat je verplicht draagt tijdens je werk als animator. Zo herkennen
zowel kinderen als ouders jou meteen.

Bedrag
 animator zonder attest: je krijgt 28 euro per dag
 animator met attest: je krijgt 32 euro per dag
 hoofdanimator met attest (en in functie): je krijgt 34 euro per dag

Regelgeving
Je vindt de maximale vrijwilligersvergoeding op Vrijwilligerswerk.
Doe je nog een andere studentenjob op niet-vrijwillige basis? Dan vult jouw werk als
animator het maximum aantal uren of dagen dat je mag werken niet aan. Ook je
vergoeding telt niet mee.

Contactinformatie
Gemeentehuis Puurs
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

