Vacature coördinator vakantieweken
Stichting Westland Cultuurweb en Vitis Welzijn zijn op zoek naar coördinatoren voor verschillende
vakantieweken in de zomervakantie van 2021!
De vakantieweken worden georganiseerd voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar die door financiële redenen niet
op vakantie kunnen of niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan kunst- of sportactiviteiten. Voor deze
doelgroep worden er in vijf verschillende kernen in Westland vakantieweken georganiseerd. Tijdens deze
weken worden de kinderen vijf dagen lang ondergedompeld in verschillende kunst- en sportactiviteiten.
De activiteiten worden uitgevoerd door professionele kunst- en sportdocenten. Aan het einde van de week zal
er een presentatiemoment zijn voor de ouders. Per vakantieweek zoeken wij twee coördinatoren met
pedagogische ervaring die ervoor zorgen dat alles in goede banen verloopt.
Profielschets
Wat verwachten wij van jou? Samen met jouw collega coördinator draag je de (eind)verantwoording voor de
organisatie en het verloop van de gehele vakantieweek. Je bent het vaste gezicht voor de kinderen en het
eerste aanspreekpunt voor de ouders en vakdocenten. Eén van de coördinatoren draagt verantwoordelijkheid
voor de groep met jongere kinderen, één voor de oudere groep. In elke groep zitten maximaal 12 kinderen.
Als coördinator sluit je ook aan bij de verschillende activiteiten. Zo bouw je in een week tijd een geweldige
band op met de groep.
Een dag in de vakantieweek ziet er als volgt uit: In de ochtend ontvang je de vakdocenten en zorg je ervoor dat
alles gereed staat. Hierna ontvang je de kinderen, controleer je of iedereen aanwezig is en verdeel je de groep
in tweeën. De kinderen gaan aan de slag met een sport- of kunstactiviteit. Na de lunch rouleren de groepen.
Aan jou de taak om te zorgen dat alles in goede banen verloopt, de kinderen te begeleiden als zij bijvoorbeeld
tijdens de activiteit naar de wc moeten, ruzietjes tussen kinderen op te lossen of tranen te drogen.
Tijdens de vakantieweken word je ondersteund door één vrijwilliger, die bijvoorbeeld zorg draagt voor lunch en
je helpt met het klaarzetten van de verschillende activiteiten.
Tijdens de laatste dag wordt er door de groepen gewerkt aan een eindpresentatie of -expositie. Het is de
bedoeling dat zij uit alle activiteiten die ze hebben gedaan één of meerdere disciplines gebruiken om te laten
zien aan hun ouders. Jij helpt de kinderen bij dit proces en de uitvoering.
Belangrijk is dus dat je creatief kunt meedenken en hetgeen de kinderen geleerd/gedaan hebben kunnen
verwerken in een mooie eindpresentatie voor de ouders.
Voor ons en de kinderen ben jij de ideale coördinator als:
• Je als vrijwilliger of professional enige pedagogische ervaring hebt;
• Je een opleiding volgt in sociale of pedagogische richting en affiniteit hebt met kinderen in de
leeftijd van 8 t/m 15 jaar en ‘aandachtskinderen’ een leuke uitdaging vindt;
• Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten: aansturen van vrijwilligers en coördineren van de
activiteiten;
• Je bent zelfstandig, daadkrachtig en oplossingsgericht;
• Je bent stressbestendig en hebt overtuigingskracht;
• Je bent een teamspeler;
• Je bent enthousiast en open;
• Je hebt affiniteit met kunst & cultuur en/of sport;
• Je bent van maandag tot en met vrijdag beschikbaar;
• Voorkeur gaat uit naar beschikbaarheid voor meerdere weken;
• Je bent creatief;
• Je moet een VOG kunnen overleggen.
Vergoeding per vakantieweek wordt in overleg afgesproken.

Procedure
Reacties met CV en korte motivatie graag uiterlijk maandag 3 mei verzenden naar
ivanderdrift@westlandcultuurweb.nl. Op donderdag 6 mei of vrijdag 7 mei voeren wij gesprekken met
mogelijke kandidaten.
Meer informatie over Westland Cultuurweb is te vinden op onze site www.westlandcultuurweb.nl en over Vitis
Welzijn op www.vitiswelzijn.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ines van der Drift
via ivanderdrift@westlandcultuurweb.nl.

