
 

Gemeenschapscentrum De Kroon  

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/08/2021 tem 31/08/2021 
− 1 jobstudent van 15/08/2021 tem 15/09/2021 

Standplaats: J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem 

Opdrachten augustus: 

− Je droomt ervan om samen met een team een vakantie in goede banen te leiden; 
− Je bent creatief en weet problemen om te keren in iets positiefs; 
− Je hebt aandacht voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving; 
− Je kan noden van de groep, maar ook individuele noden oppikken en aanpakken; 
− Je neemt ook verantwoordelijkheden op achter de schermen en bent in staat om 

anderen te laten schitteren; 
− Je bent reeds als (hoofd)animator of leid(ster)er in het jeugdwerk actief.  

Dan ben je welkom als begeleider/animator van creatieve weken van kinderen tussen 
6 en 12 jaar in De kroon. 
Je begeleidt samen met artiesten of een kunst-educatieve organisatie de meest 
kwetsbare kinderen tijdens een vakantieweek in augustus in GC De kroon. 

 

Opdrachten festivalmedewerker augustus-september: 

− Je droomt ervan om samen met een team het Visueel Festival Visuel 

(straattheaterfestival) en BOUMBOEM (festival rond mobiliteit op autoloze zondag) mee 
voor te bereiden en te organiseren; 

− Je wil je mee inzetten op logistiek en organisatorisch vlak om het festival in goede banen 
te leiden; 

− Je durft de handen uit de mouwen steken om het festival op te bouwen: vb. tenten, 
bewegwijzering, technische kabels en goten, podia, stoelen en tafels; 

− Je bent creatief en weet problemen om te keren in iets positiefs; 

− Je kan werken met vrijwilligers in teamverband; 

− Je neemt verantwoordelijkheden op achter de schermen en bent in staat om anderen te 

laten schitteren. 
Dan ben je welkom als begeleider/organisator van het Visueel Festival Visuel (augustus) 
en BOUMBOEM (september) in samenwerking met De kroon en partners. 
 

Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Je hebt al enige ervaring vanuit jeugdwerk of studies (is een pluspunt); 
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− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Je kan inspelen op een groepsdynamiek; 
− Je kan zelfstandig instaan voor de opvang van de kinderen voor en na de activiteiten; 
− Microsoft Office heb je in je vingers (je hoeft geen specialist te zijn); 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je bent flexibel en je bent bereid tot lange werkdagen; 
− Kennis van het Frans is een pluspunt. 

 

Gemeenschapscentrum De Maalbeek  

Aantal jobstudenten: 1 

Periode:  

− 1 jobstudent van 15/08/2021 tem 31/08/2021 

Standplaats: Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek 

Opdrachten:  

Het logistiek ondersteunen van het gemeenschapscentrum tijdens de verschillende projecten en 
evenementen in augustus: 

− Assisteren bij de speelweek “bouwavontuur in de ruimte” in de tuin van het Rhok in 
Etterbeek. 

− Assisteren op zomersproetjes, week vol animaties en workshops voor families, een 
zomerbar in de tuin van de bibliotheek in Etterbeek. 

Opbouwen van de faciliteiten voor de buitenactiviteiten; 

− Ontvangen en eventueel begeleiden van de kinderen in de voor- en/of na opvang;  
− Assisteren van workshop en speelweekbegeleiders; 
− Verzorgen van het onthaal van ouders en kinderen die deelnemen aan activiteiten; 
− Openhouden van de bar van zomersproetjes; 
− Instaan voor kleine aankopen; 
− Mee versterken van algemeen toezicht en veiligheid, permanenties; 
− Instaan voor allerhande kleine praktische taken; 
− Opbouw en afbraak evenementen, opruimen voor en na de activiteiten. 

Competentieprofiel: 

− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je bent flexibel en je bent bereid te werken in een onregelmatig uurrooster;  
− Kennis van het Frans is een pluspunt. 

Gemeenschapscentrum De Markten  

Aantal jobstudenten: 3 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/07/2021 tem 31/07/2021 
− 2 jobstudent van 1/08/2021 tem 31/08/2021 

Standplaats: Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel 



Opdrachten juni: All-round ondersteuning bij de zomeractiviteiten van het GC. 

− opstellen, afbouwen en opruimen van evenementen en activiteiten; 
− actief meedraaien en begeleiden van evenementen en activiteiten; 
− onthaalfunctie: bezoekers en publiek verwelkomen en wegwijs maken; 
− eventueel inspringen aan zomerbar, muziekinstallatie, andere; 
− occasioneel avond- en weekendwerk. 

Opdrachten augustus :  

Wij zijn op zoek naar animatoren en hoofdanimatoren. 

− Hoofdanimatoren: stellen op voorhand een uitgebreid programma op in samenwerking 
met een medewerker van De Markten. Tijdens de speelweek zijn de hoofdanimatoren 
verantwoordelijk voor hun groep, en sturen ze de animatoren aan tijdens het uitvoeren 
van het programma. Hoofdanimatoren staan ook in voor het contact met de ouders ’s 
ochtends en ’s avonds. 

− Animatoren: begeleiden mee de speelweek, en zorgen ervoor dat de kinderen een 
fantastische week beleven die ze nooit zullen vergeten. 

− Een speelweek begeleiden.  

Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Je hebt ervaring in de jeugdwerk; 
− (hoofd)animator attest of gelijkgesteld door ervaring in het jeugdwerk (aantal jaren in 

leiding bij Chiro / Scouts / KSA / KLJ / …). 
 

Gemeenschapscentrum De Platoo  

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

- 1 jobstudent van 01/08/2021 tem 31/08/2021 
- 1 jobstudent van 1/09/2021 tem 30/09/2021 

Standplaats: Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg 

Opdrachten: Het ondersteunen van het gemeenschapscentrum (project Plazey) tijdens de 
zomerperiode: 

− Meewerken in picknickbarak (Elizabethpark); 
− Voorbereiding Plazey: logistiek, inhoudelijk, communicatie; 
− Bedenken en uitvoeren kinderateliers; 
− Ontvangen en wegwijs maken vrijwilligers; 
− Verzorgen van het onthaal van organisaties die deelnemen aan activiteiten; 
− Verzorgen van het onthaal van artiesten en workshopbegeleiders; 
− Klaarzetten en beheren van materiaal; 
− Ondersteunen van de communicatie van het project Plazey.  

 
 

 



Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Microsoft Office heb je in je vingers (je hoeft geen specialist te zijn); 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je spreekt goed Frans; 
− Je bent flexibel en werkt graag in het weekend. 

 

Gemeenschapscentrum De Rinck  

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/07/2021 tem 15/07/2021 
− 1 jobstudent van 1/08/2021 tem 31/08/2021 

Standplaats :Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht 

Opdrachten GC De Rinck: Het logistiek ondersteunen van het gemeenschapscentrum tijdens de 
verschillende projecten en evenementen (‘Radio 1070’): 

− Opbouwen van de faciliteiten voor de buitenactiviteiten; 
− Ontvangen en eventueel begeleiden van gasten; 
− Instaan voor kleine aankopen, catering van de medewerkers en begeleiders; 
− Mee versterken van algemeen toezicht en veiligheid, permanenties,…; 
− Instaan voor allerhande kleine praktische taken in en rond het gebouw; 
− Instaan voor allerhande kleine klusjes. 

 
Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Je bent flexibel en je bent bereid te werken in een onregelmatig uurrooster;   
− Kennis van het Frans is een pluspunt;  
− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur; 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je bent flexibel en je bent bereid tot lange werkdagen, ook in het weekend. 

 

Gemeenschapscentrum De Zeyp  

Aantal jobstudenten: 3 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/07/2021 tem 31/07/2021 
− 1 jobstudent van 1/08/2021 tem 31/08/2021 
− 1 jobstudent van 1/09/2021 tem 15/09/2021 

Standplaats: Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren  

Opdrachten:  

− Meewerken in picknickbarak (Elizabethpark); 
− Voorbereiding Plazey: logistiek, inhoudelijk, communicatie; 



− Bedenken en uitvoeren kinderateliers; 
− Ontvangen en wegwijs maken vrijwilligers; 
− Verzorgen van het onthaal van organisaties die deelnemen aan activiteiten; 
− Verzorgen van het onthaal van artiesten en workshopbegeleiders; 
− Klaarzetten en beheren van materiaal; 
− Ondersteunen van de communicatie van het project Plazey; 
− Mee nadenken en sturen van programma najaar De Zeyp; 
− Opvolgen inschrijven cursussen; 
− Opvolgen activiteiten in De Zeyp. 

 
Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Microsoft Office heb je in je vingers (je hoeft geen specialist te zijn); 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je spreekt goed Frans; 
− Je bent flexibel en werkt graag in het weekend. 

 

Gemeenschapscentrum Essegem en Nekkersdal  

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/08/2021 tem 31/08/2021 
− 1 jobstudent van 1/09/2021 tem 15/09/2021 

Standplaats gemeenschapscentrum Essegem:  Leopold I-straat 329, 1090 Jette 
Standplaats gemeenschapscentrum Nekkersdal: Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken 

Ondersteunen van de zomerwerking en de opstart van het najaar in GC Essegem (Jette) en GC 
Nekkersdal (Laken).  
In GC Essegem betreft het zomerproject een tijdelijke constructie in het kader van het duurzaam 
wijkcontract Magritte. Op een plein in de Essegemwijk organiseert GC Essegem samen met 
andere buurtorganisatie van woensdag tot zaterdag activiteiten voor buurtbewoners.  

In  GC Nekkersdal help je mee bij de kinderactiviteiten in de Speelstraat Andrée De Jongh in 
Laken en bij buurtcollectief Gag, ernaast. Dit speelterrein is een project met buurtbewoners. 
Facebook: https://www.facebook.com/gagtivoli. Daarnaast help je bij de zomertoer van 
Nekkersdal. Samen met de bibliotheek trekken we 1 keer per week de straat op met een speelkar, 
voorleesboekjes, koffie en thee. Elke week een andere wijk in Laken.  
 
Opdrachten Augustus :  

Je ondersteunt het team bij de zomerwerking. 
− Je bent aanwezig bij activiteiten en helpt met de logistiek; 
− Je helpt mee (kinder)activiteiten te begeleiden; 
− Je ontvangt deelnemers en nodigt passanten uit om mee te doen; 
− Je maakt promotie voor komende activiteiten. 

 
 

 



Opdrachten september:  

Je ondersteunt het team bij de opstart van het najaar. 
− Je voert promo voor activiteiten in de buurt (bij scholen, op straat, bij andere 

organisaties); 
− Je spreekt mensen aan, legt het cursusaanbod uit, en geeft alle informatie om in te 

schrijven; 
− Je helpt bij de opbouw en organisatie van concrete activiteiten, zoals de boekenkaftdag 

op zaterdag 5/9 (Nekkersdal), de expositie van 100 jaar Laken (Nekkersdal)... 
 

Competentieprofiel: 

− Je bent zowel sociaal als praktisch ingesteld; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je bent flexibel en je bent bereid te werken in een onregelmatig uurrooster; 
− Je bent bereid om avond- en weekendwerk te doen; 
− Kennis van het Frans is een pluspunt; 
− In het bezit van een rijbewijs B is een pluspunt; 
− Je bent minimum 18 jaar. 

Gemeenschapscentrum Everna  

Aantal jobstudenten: 1 

Periode:  

− 1 jobstudent van 15/08/2021 tem 15/09/2021 
Standplaats: Sint-Vincentiusstraat 30, 1140 Evere 

 

Opdrachten:  

− Opvolging en ondersteuning logistiek zomerresidenties 
− Ondersteuning bij de organisatie van verschillende activiteiten: 

o Speelweek Taalbad  
o ZomerZwaai (einde zomerfestival)  
o Opstart cursussen kinderen & volwassenen  

− Hulp bij permanentie onthaalbalie Everna  
− Ondersteuning administratieve werking gemeenschapscentrum (communicatie, zaalhuur, 

e.d.m.) 

Competentieprofiel: 

− Je bent sociaal en contactvaardig; 
− Je bent voldoende Nederlandstalig om vlot deel te nemen aan overleg en communicatie, 

kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt; 
− Je bent schriftelijk vaardig en schrikt niet terug voor administratief werk; 
− Je hebt organisatorische skills; 
− Je kan zelfstandig opdrachten uitvoeren;   
− Je bent flexibel;  
− Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk (voor ondersteuning van 

specifieke activiteiten);  



− Je hebt interesse en/of ervaring in het werken met diverse doelgroepen (o.a. kinderen & 
jongeren);   

− Je hebt interesse of ervaring in het sociaal-culturele werkveld;  
− Een studie volgen binnen een pedagogische, agogische of sociaal-culturele richting of 

ervaring in het jeugdwerk of sociaal-cultureel werk is een pluspunt. 

Gemeenschapscentrum Nohva  

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/07/2021 tem 15/07/2021 
− 1 jobstudent van 1/08/2021 tem 31/08/2021 

Standplaats: Peter Benoitplein 22, 1120 Neder-Over-Heembeek 

Opdrachten: Coördineren van speelweek en buurtactiviteiten: 

− Je bent de hoofbegeleider tijdens speelweken voor kleuters en lagere school kinderen; 
− Je coördineert instuifactiviteiten op het kerkplein; 
− Je springt bij tijdens de activiteiten; 
− Je bereidt de activiteiten mee voor en biedt de nodige nazorg; 
− Je beheert het materiaal in functie van de activiteiten; 
− Je biedt ondersteunen aan de communicatie van deze activiteiten; 
− Je staat in voor allerhande kleine praktische taken in en rond het gebouw.  

 
Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Microsoft Office heb je in je vingers (je hoeft geen specialist te zijn); 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je bent flexibel en je bent bereid tot lange werkdagen; 
− je bent handig met sociale media; 
− je maakt vlot foto's en filmpjes. 

 

Gemeenschapscentrum Op-Weule  

Aantal jobstudenten: 1 

Periode:  

− 1 jobstudent van 15/08/2021 tem 15/09/2021 
Standplaats: Sint Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

Opdrachten: Ondersteunen van centrum bij speelweken en zomerprogrammatie: 

− Klaarzetten en opruimen van de zalen, materiaal; 
− Opbouwen van de faciliteiten voor de buitenactiviteiten; 
− Ontvangen en eventueel begeleiden van de kinderen van de speelweken; 
− Ontvangen en wegwijs maken van bezoekers; 
− Ontvangen en begeleiden van muzikanten, artiesten; 
− Instaan voor kleine aankopen, catering van medewerkers en begeleiders; 
− Helpen bij algemeen toezicht en veiligheid, permanenties, …; 



− Instaan voor allerhande kleine praktische taken in en rond het gebouw; 
− Helpen bij de communicatie over de speelweken en de evenementen.  

 
Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur; 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Microsoft Office heb je in je vingers (je hoeft geen specialist te zijn); 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je bent flexibel en je bent bereid tot lange werkdagen; 

 

Gemeenschapscentrum Pianofabriek  

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/07/2021 tem 31/07/2021 
− 1 jobstudent van 1/08/2021 tem 31/08/2021 

Standplaats: Fortstraat 35 - 1060 Sint-Gillis), 

Opdrachten:  

− Je beantwoordt telefoons;  
− Je klasseert documenten;  
− Je verzorgt het onthaal van de gebruikers;  
− Je staat in voor het klaarzetten van lokalen en beheren van materiaal;  
− Je staat in voor de logistieke ondersteuning van het gemeenschapscentrum.  

Competentieprofiel: 

− Minimumleeftijd: 20 jaar;  
− Je kan efficiënt organiseren en sociaal contact is je tweede natuur;  
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk;  
− Computervaardigheden: Microsoft Office-pakket en pc-vaardig;  
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt;  
− Je bent flexibel en je bent bereid tot late werkdagen;  
− Je kan probleemoplossend denken;  
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt;  
− Kennis van het Frans is een pluspunt.  

Gemeenschapscentrum Ten Noey  

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/07/2021 tem 15/07/2021 
− 1 jobstudent van 15/08/2021 tem 31/08/2021 

Standplaats: Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node 

Opdrachten: Ondersteuning realisatie nomadisch zomerproject Sint-Joost. 

− Logistiek (opbouw, transport, …); 



− Communicatie (huis aan huis, affiches, onthalend); 
− Catering (medewerkers, publiek). 
 

Competentieprofiel: 

− Je bent minimum 18 jaar; 
− Flexibele opstelling in uurregeling en inspelen op omstandigheden 
− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Microsoft Office heb je in je vingers (je hoeft geen specialist te zijn); 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 

 

Gemeenschapscentrum Wabo 

Aantal jobstudenten: 2 

Periode:  

− 1 jobstudent van 1/07/2021 tem 15/07/2021 
− 1 jobstudent van 15/08/2021 tem 31/08/2021 

Standplaats: Delleurlaan 43, 1170 Watermaal-Bosvoorde 

Opdrachten: Je wordt ingeschakeld in de speelweken en het nieuwe Project W’OUT, organisatie 
van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. 
Jij staat in voor de ondersteuning van de stafmedewerker en animatoren op vlak van onthaal en 
logistiek: 

− Verzorgen van het onthaal van de groep: materiaal geven aan groep – lokalen tonen - …; 
− Instaan voor kleine administratieve taken: noteren van aanwezigheden,…; 
− Instaan voor de logistieke ondersteuning: klaarzetten van lokalen, opruimen van lokalen, 

onderhouden van materiaal - …; 
− Mee instaan voor de middag-/ of avondopvang.  

Competentieprofiel: 

− Je bent dynamisch, zelfstandig en verantwoordelijk; 
− Affiniteit met de Brusselse sociaal-culturele sector is een pluspunt; 
− Je bent flexibel en je bent bereid te werken in een onregelmatig uurrooster; 
− Kennis van het Frans is een pluspunt. 

 

Geïnteresseerd? 

Stel je kandidaat ten laatste op zondag 6 juni 2021.  

Dit kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en samen met een kopie van de 
identiteitskaart, een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling of hoogst 
behaalde diploma en een bewijs van het contingent (het aantal uren dat je nog mag 
werken): 

-  via mail te zenden naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp “jobstudent 2021”. 
 
De selectiegesprekken zijn gepland midden juni vanop afstand via het platform Zoom. Indien je 
wordt geselecteerd voor het gesprek zal je nog een uitnodiging ontvangen. 
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