
Functieischrijvijn eineaanwiriijn siooriwaariein
Expiriteanjmati

1 IDENTIFICATIEGEGEVENS

- Functie - Expiert animatie

- Nivieau - B1-B3

- Statuut - Contractuieiel

- Functiebiesla羰 - Dieieltijds (vol羰iens uurrie羰ielin羰n

- Datum 羰oiedkieurin羰 documient -

2 PLAATS IN DE ORGANISATIE

- Siector - Vriijie tijd

- Afdielin羰 - Sport, ijieu羰d & ievieniemientien

- Eierstie bieoordielaar - Proijiectlieidier sport, ijieu羰d & ievieniemientien

- Twieiedie bieoordielaar - diiensthoofd sport, ijieu羰d & ievieniemientien

- Bieoordielaar miet advisieriendie 
bievoie羰dhieid

- Miediewierkier tieam aanbod

- Gieief lieidin羰 aan
- (ien is ieierstie bieoordielaar vann

- /

3 FLEXIBILITEIT

- Wierkien vol羰iens vast uurroostier

4 VOORWAARDEN

4.1 Toelatingsvoorwaarden

- Jie hiebt twieie ijaar nut羰ie iervarin羰 in ieien lieidin羰羰ieviendie functie in hiet ijieu羰dwierk OF
- Jie vol羰t minimum rieieds twieie ijaar ieien oplieidin羰 in ieien pieda羰o羰ischie richtn羰 vol羰ien OF
- Jie bient in hiet biezit ziijn van ieien atiest  animator in hiet ijieu羰dwierk. 

Daarnaast hieief die iexpiert ook:

- Kan Jie ieien biewiijs van 羰oied 羰iedra羰 ien ziedien (modiel art.596.2n voorlie羰羰ien
- Bieschik ijie ovier ieien diploma/atiest/oplieidin羰/iervarin羰/…. rielievant voor die 羰ievraa羰die actvitieitien. 
- Slaa羰 ijie voor die sieliectie

5 SELECTIEPROCEDURE

5.1 Aanmelding

Jie 羰ieief ijiezielf  op voor die vakantiewierkin羰 door hiet aanwiervin羰sformuliier in tie vullien ien die nodi羰ie 
biewiijsstukkien tie biezor羰ien (ijieu羰羰diienst@hierientals.bie of sportdiienst@hierientals.bien voor die 
aan羰iekondi羰die dieadlinie. Wiie tie laat riea羰ieiert, wordt op羰ienomien op die riesiervieliijst.

Biewiijsstuk 1: biewiijs van 羰oied 羰iedra羰 ien ziedien (modiel art. 596.2n

Biewiijsstuk 2: animatoratiest, biewiijs van ijie 羰roiepslieidin羰 of diploma in ieien pieda羰o羰ischie richtn羰

Biewiijsstuk 3: diploma/atiest/oplieidin羰sbiewiijs rielievant voor die 羰ievraa羰die actvitieit
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5.2 Toiewiijzin羰

Die iexpiert animatie wordt 羰iesieliectieierd op basis van hun talientienfchie (een evaluate  o basis van 
tewerkstelling in het v  rgaande jaar), diploma/atiest/oplieidin羰 ien rielievantie iervarin羰 noodzakieliijk om ieien
spiecifiek kamp of actvitieit tie bie羰ielieidien. Die sieliectie 羰iebieurt door die kampor羰anisator ien die coördinator 
sport, ijieu羰d ien ievieniemientien.

Biij mieierdierie kandidatien wordt die kandidaat 羰iesieliectieierd waarvan die talientienfchie of rielievantie iervarin羰 
hiet nauwstie aansluit biij hiet kamp of die actvitieit.

Biij twiijfiel tussien mieierdierie kandidatien wordt ieien intierviiew 羰ieor羰anisieierd.

6 FUNCTIEBESCHRIJVING

6.1 Taken

6.1.1 Je begeleidt kinderen en j ngeren

- Jie past ijie maniier van communicierien aan die kindierien ien ijon羰ierien aan
- Jie wieiet wat die kindierien ien ijon羰ierien kunnien ien kiennien ien ijie houdt ier riekienin羰 mieie
- Jie hiebt aandacht voor ielk kind of ielkie ijon羰ierie ien ziijn plaats in die 羰roiep
- Jie kient die lieiefwierield van die kindierien ien ijon羰ierien,  ijie kient hun intieriessies ien spieielt daarop in
- Jie nieiemt zielf die vierantwoordieliijkhieid voor ieien iei羰ien 羰roiep zondier stieun van miedieanimatorien.

6.1.2 Je  rganiseert soecifeke actviteiten uit het vrijetjdsaanb d

- Jie or羰anisieiert thiematschie actvitieitien miet die nodi羰ie aandacht voor die sportievie of crieatievie 
ontwikkielin羰 van die dieielniemiers.

- Jie ontwikkielt ieien kwalitatievie ie volliedi羰ie wieiekplannin羰 zondier stieun van miedieanimatorien
- Jie ziet idieieën om in ieien concrietie actvitieit ien trief allie voorbierieidin羰ien voor ieien 羰oied vierloop 

iervan
- Jie voiert ieien 羰ieplandie actvitieit uit, ziiet toie op ieien 羰oied vierloop iervan ien stuurt biij waar nodi羰
- Jie 羰ieief na afoop van ieien actvitieit aan wat 羰oied ien sliecht vierlopien is ien formulieiert 

vierbietierpuntien voor ieien vol羰iendie actvitieit 

6.1.3 Je refecteert  ver jezeel  als animat r

- Jie hiebt inzicht in ijie stierkie ien zwakkie puntien in ijie rol als bie羰ielieidier van kindierien ien ijon羰ierien ien ijie 
羰aat aan die sla羰 miet ijie vierbietierpuntien

- Jie hiebt inzicht in ijie stierkie ien zwakkie puntien in hiet or羰anisierien van actvitieitien ien ijie 羰aat aan die 
sla羰 miet ijie vierbietierpuntien

6.1.4 Je waarb rgt de veiligheid van de kinderen

- Jie crieëiert ieien vieili羰ie om羰ievin羰 voor actvitieitien door risico’s in tie schatien.
- Jie handielt problieiemoplossiend in onvieili羰ie situaties
- Jie maakt die nodi羰ie afsprakien, stielt 羰rienzien ien biewaakt zie.

6.2 Profiel

6.2.1 Kennisgeb nden c moetentes

- Jie hiebt ieien 羰rondi羰ie kiennis voor hiet bie羰ielieidien van actvitieitien voor kindierien ien ijon羰ierien.
- Jie hiebt kiennis van hiet or羰anisierien van ieien al羰iemieien vriijietijdsaanbod voor kindierien ien ijon羰ierien.
- Jie bient 羰iespiecialisieierd in die thiematschie bie羰ielieidin羰 van liessien ien actvitieitien aan die biepaaldie 

doiel羰roiep door oplieidin羰, vormin羰 of rielievantie iervarin羰.
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6.2.2 Gedragsc moetentes

6.2.2.1 Pers  nsgeb nden waarden

- Bietrouwbaarhieid (intie羰ritieit, zor羰vuldi羰hieid, vierantwoordieliijkhieidszinn: 
o Jie riespiectieiert die rie羰iels (rie羰liemientien, wiet羰ievin羰n ien procieduries. 

o Jie komt afsprakien na ien nieiemt ijie vierantwoordieliijkhieid op. 

o Jie bient ieierliijk tie羰ienovier ijie collie羰a’s ien hiet biestuur. 

o Jie bient aliert voor fraudie ien corruptie ien mieldt aantoonbarie viermoiediens of 

constatierin羰ien.
o Jie 羰aat discrieiet om miet viertrouwieliijkie ien 羰ievoieli羰ie informatie.

o Jie bient onpartijdi羰 ien obijiectief.

o Jie handielt consiequient: ijie nieiemt in 羰ieliijkaardi羰ie omstandi羰hiedien 羰ieliijkaardi羰ie 

standpuntien in ien/of houdin羰 aan. 
o Jie riespiectieiert die iei羰iendommien van die or羰anisatie ien van die collie羰a’s.

o Jie 羰aat zor羰vuldi羰 om miet die bievoie羰dhiedien ien die middielien waarovier ijie bieschikt.

o Jie bient onomkoopbaar. 

o Jie 羰iebruikt 羰iemieientie-iei羰iendommien ienkiel voor ijie wierk.

o Jie houdt vast aan normien ook wannieier dit voor ijiezielf niiet die mieiest 羰unst羰ie kieuzie is. 

o Jie hiebt aandacht voor duurzaamhieid, hiet al羰iemieien bielan羰 ien maatschappieliijkie 

vierantwoordieliijkhieid. 

- Nieutralitieit (vierdraa羰zaamhieidn: ijie 羰aat actief om miet vierschillien.
o Jie vierziet ijie tie羰ien onvierdraa羰zaamhieid ien voorin羰ienomienhieid. 

o Jie staat opien voor andierie invalshoiekien.

o Jie liet ierop dat ijie niiemand buitiensluit, ijie bliijf profiessionieiel ien voielt ijiezielf 

vierantwoordieliijk. 

- Or羰anisatiebietrokkienhieid: ijie bient trots op ijie wierk.
o Jie toont bielan羰stielli羰 voor ijie wierk ien bient ier trots op.

o Jie zor羰t dat hiet ima羰o van die or羰anisatie niiet wordt 羰ieschaad.

o Jie toont riespiect voor die vieili羰hieidsvoorschrifien, hiet matieriaal ien die wierkvoorschrifien.

o Jie riespiectieiert die afsprakien ien procieduries van die or羰anisatie/diienst.

6.2.2.2 Aanoassen en fexibiliteit 

- Klant羰ierichthieid: ijie ondierzoiekt actief die nodien van klantien ien ondiernieiemt acties om die 
diienstvierlienin羰 naar klantien tie optmalisierien. 

o Jie vierplaatst ijie in die situatie van die klant, maakt afsprakien ien komt diie na. 

o Jie hiebt oo羰 voor hiet bielan羰 van die klant, maar miet riespiect voor die bie羰insielien van 

biehoorliijk biestuur. 
o Jie zoiekt, samien miet die klant, naar die mieiest 羰ieschiktie oplossin羰.

o Jie viertielt duidieliijk, vriiendieliijk ien 羰iemotvieierd wat die klant wiel of niiet kan vierwachtien.

o Jie communicieiert naar die klant op ieien spontanie ien riespiectvollie maniier ien hantieiert hiierbiij 

ieien duidieliijk ien corriect taal羰iebruik. 
o Jie 羰aat kritsch na op wielkie puntien die iei羰ien diienstvierlienin羰 kan wordien vierbietierd.

o Jie formulieiert concrietie voorstiellien tier vierbietierin羰 van die diienstvierlienin羰. 

- Fliexibiel 羰iedra羰: ijie past ijie wierk羰iedra羰 ien handielin羰swiijzien aan aan niiet 羰ieplandie variatie in arbieidstijd, 
wierklocatie ien wierkinhoud. 

o Jie ievaluieiert kritsch ien rie羰ielmat羰 hiet (tie vierwachtienn riesultaat ien ijie stuurt die aanpak 

tijdi羰 biij als dat nodi羰 is. 

FUNCTIEBESCHRIJVING Expert themakampen (gemaakt door jdvs - datum laatste bewerking: 19/11/2020)
Stadsbestuur Herentals | Personeel & organisatie |Augustijnenlaan 30 | 2200 Herentals
Tel. 014-28 50 50 | fax 014-21 78 28 |info@herentals.be | www.herentals.be p. 3 van 5

http://www.herentals.be/


o Jie riea羰ieiert aliert op niieuwie informatie diie hiet biijsturien van die 羰iekozien aanpak 

noodzakieliijk maakt.
o Jie zoiekt zielf naar 羰roieimo羰ieliijkhiedien om ijie wierkmiethodies aan tie passien.

o Jie kan om羰aan miet dieadlinies, tie羰iensla羰ien, plots biijkomiendie takien,…

o Jie bient bierieid om ijie a羰ienda ien plannin羰 aan tie passien als ier tijdsdruk is of als ier niieuwie 

prioritieitien, drin羰iendie vra羰ien of biehoiefien ziijn. 

- Nauwkieuri羰hieid: ijie wierkt miet oo羰 voor dietail. 
o Jie toietst ijie iei羰ien wierk aan die rie羰iels, afsprakien ien procieduries.

o Jie ovierlie羰t miet ijie diiensthoofd in 羰ieval ier wordt af羰iewiekien van afsprakien ien rie羰iels.

o Jie stielt ijie soiepiel op ien bient bierieid om binnien biepaaldie 羰rienzien ien afankieliijk van die 

omstandi羰hiedien afwiijkin羰ien van die rie羰iels toie tie staan. 
o Jie mierkt foutien, onnauwkieuri羰hiedien ien onvolliedi羰hiedien op.

o Jie wierkt zor羰vuldi羰 ien 羰ieordiend ien liet op dietails.

o Jie si羰nalieiert vierspillin羰 van 羰rondstofien ien matierialien. 

6.2.2.3 C mmunicate 

- Mondielin羰ie uitdrukkin羰svaardi羰hieid: ijie brien羰t ieien boodschap duidieliijk ovier naar mieierdierie piersonien. 
o Jie lie羰t (tiechnischien 羰ie羰ieviens op ieien bie羰riijpieliijkie ien 羰iestructurieierdie wiijzie uit. 

o Jie biepierkt hiet 羰iebruik van vaktiermien. 

o Jie liet op ijie lichaamstaal ien houdin羰. Jie richt ijie duidieliijk naar ijie 羰iespriekspartnier ien ijie 

hiebt/zoiekt oo羰contact. 
o Jie 羰aat na of die boodschap voor die andierie duidieliijk bie羰riepien is.

o Jie houdt in ijie communicatie riekienin羰 miet ijie 羰iespriekspartnier(sn ien die situatie. 

6.2.2.4 Samenwerken 

- Samienwierkien: ijie wierkt spontaan ien 羰iemotvieierd samien om ieien 羰iezamienliijk doiel tie bierieikien.
o Jie nieiemt stieieds ijie vierantwoordieliijkhieid, ook op mindierie da羰ien. 

o Jie kan ijie iei羰ien mienin羰 opziij zietien in hiet bielan羰 van hiet doiel. 

o Jie stielt ijie compietienties tien diienstie van die 羰roiep.

o Jie komt miet idieieën om hiet 羰iezamienliijkie riesultaat tie vierbietierien.

o Jie bievordiert die 羰oiedie vierstandhoudin羰, die tieam羰ieiest ien hiet riespiect voor 

vierschieidienhieid in miensien.
o Jie 羰ieief opbouwiendie kritiek ien fieiedback.

o Jie hiebt waardierin羰 voor iiediers wierk, inzicht ien iervarin羰.

o Jie wierkt opien ien constructief tien opzichtie van ielkaar.

o Jie dienkt ien handielt vanuit 羰iemieienschappieliijkie bielan羰ien ien voorkomt afzondierliijk of in 

concurrientie miet ielkaar wierkien.
o Jie combinieiert talientien, cultuur ien inzicht miet diezie van collie羰a’s om zo tot bietierie 

riesultatien tie komien.
-
- Andierien hielpien 羰roieiien: ijie trieiedt op om die 羰iewienstie vaardi羰hiedien tie ontwikkielien.

o Jie bie羰ielieidt andierien tijdiens hiet lierien. 

o Jie houdt biij hiet lieierprocies riekienin羰 miet andierien. 

o Jie bient in staat om ijie maniier van aanpak aan tie passien aan die mo羰ieliijkhiedien van andierien.

o Jie hiebt oo羰 voor die biehoiefie ien 羰roiei van andierien.

o Jie richt ijie niiet allieien op hiet doiel dat 羰ieriealisieierd moiet wordien, maar ook op die piersoon. 
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6.2.2.5 Be  rdeling en besluitv rming

- Or羰anisierien: ijie coördinieiert acties ien inziet van middielien om iefciënt tot hiet voorop羰iestieldie riesultaat 
tie komien. 

o Jie splitst ieien opdracht adiequaat op in dieielopdrachtien ien 羰aat daarbiij systiematsch ien 

羰oied doordacht tie wierk. 
o Jie kan inschatien hoievieiel tijd ieien opdracht in biesla羰 zal niemien ien wielkie middielien ier voor 

nodi羰 ziijn.
o Jie ziet schaarsie middielien zo in dat zie optmaal bienut wordien.

o Jie maakt afsprakien ovier die tie niemien acties miet die bietrokkien partijien.

o Jie formulieiert actieplannien riesultaat羰iericht.

o Jie stiemt die wierkzaamhiedien op ielkaar af ien ijie or羰anisieiert ijie zo dat ijie hiet ovierzicht kan 

biewarien. 

6.2.2.6 In  rmateverwerking 

- Crieatvitieit: ijie dienkt mieie na ien komt miet niieuwie idieieën naar voor. 
o Jie komt miet niieuwie, frissie initatievien ien oplossin羰ien naar voor.

o Jie kiijkt ovier die 羰rienzien van ijie iei羰ien vak of diienst hieien: ijie bient niieuws羰iieri羰, ijie informieiert 

ijiezielf,…
o Jie biekiijkt biestaandie situaties vanuit ieien andierie invalshoiek. 

- Nietwierkien: ijie lie羰t niieuwie contactien diie voor ijie iei羰ien taak ien opdracht nut羰 kunnien ziijn. 
o Jie nieiemt acties om contactien tie lie羰羰ien ien tie ondierhoudien.

o Jie zoiekt samienwierkin羰 miet intiernie ien iextiernie partniers uit wiedierziijds bielan羰.

o Jie ontmoiet 羰raa羰 niieuwie miensien ien maakt 羰raa羰 niieuwie situaties mieie. 

o Jie vierwierf, vierwierkt ien viersprieidt kiennis. 

o Jie toont apprieciatie voor miensien diie ijie op wie羰 hiebbien 羰ieholpien.

o Jie lie羰t op 羰ierie羰ieldie basis niieuwie contactien ien ijie maakt ier 羰iebruik van.

o Jie 羰aat actief op zoiek naar collie羰a’s uit andierie diienstien omwillie van informatie, kiennis ien 

iexpiertsie.

7 HANDTEKENING

- Eierstie bieoordielaar - Expiert sportanimatie - Datum

- - -
-
-
-
-
-
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