Gezocht: Logistiek medewerker zomervakanties
Organisatie:
Hannibal (JKVG vzw)
Hannibal organiseert jaarlijks een 20-tal vakanties in binnen- en buitenland voor 220
kinderen en jongeren met en zonder beperking. Hannibal doet dit samen met meer
dan 240 vrijwilligers, jongeren die zich elk jaar belangeloos inzetten om deze kinderen
en jongeren de beste tijd van hun leven te bezorgen.
www.hannibalvakanties.be
Taken:
Hannibal beschikt over heel wat spel-, knutsel-, EHBO- en ander materiaal dat van en
naar de binnenlandse vakanties moet gebracht worden. Tijdens de zomervakantie is
het op het secretariaat in Berchem dan ook een komen en gaan van materiaal voor
alle vakantiegroepen. Als logistiek medewerker verzamel je op basis van de
materiaalaanvraag per vakantiegroep het nodige materiaal. Je brengt het
materiaal naar de (binnenlandse) kampplaatsen met een minibusje. Aan het eind
van elke vakantie haal je het materiaal weer op. Je controleert of alles er is en zet
het terug op zijn plaats in het magazijn. Het is jouw taak om orde te houden in het
magazijn. Je staat hier zelf voor in, maar je kan met jouw vragen terecht bij de 4
stafmedewerkers. Bij het brengen en ophalen van het materiaal heb je contact met
de vrijwilligers die de vakanties begeleiden. Op rustige momenten sta je in voor het
ordelijk maken van het magazijn of het nakijken/onderhoud van het materiaal.

Profiel:
Absolute voorwaarden:
• Je bent minstens 21 jaar en student.
• Je hebt al minstens 1 jaar een rijbewijs B en je bent bereid om met een
bestelwagen naar alle uithoeken van Vlaanderen te rijden (gps wordt voorzien).
• Je kan materiaalkoffers tillen en dragen.
• Je bent bereid om ook op zaterdag of zondag te werken.
• Je werkt nauwkeurig.
Bij voorkeur:
• Je woont in het Antwerpse en/of je kan makkelijk de werkplek in Berchem
bereiken.
• Ervaring als begeleider in het jeugdwerk is een pluspunt.
• Je bent flexibel en kan je aanpassen aan wijzigende omstandigheden.
Aanbod:
• studentencontract voor 80u (enkel augustus 2019) De dagen van het wegbrengen
en ophalen van het materiaal liggen vast. De andere dagen (klaarzetten en
opruimen materiaal) kan je zelf kiezen.
• een jeugdige werksfeer in een toffe organisatie
• je werkplek is op 10 minuutjes wandelen van station Antwerpen-Berchem
• verloning: brutoloon = 9,32 euro per uur
Meer informatie:
www.hannibalvakanties.be
Contactpersoon: Nathalie Vandenbroeck, tel. 03 609 54 40.
Solliciteren:
Zo snel mogelijk je CV en motivatietekst (ten laatste voor 30/04/2019) via e-mail naar
nathalie@hannibalvakanties.be.

We verwachten:
• een korte motivatie
• beknopt curriculum vitae (adres, telefoon, studies, werkervaring, vaardigheden,
e.d.)
Als je weerhouden wordt nodigen we je zo spoedig mogelijk uit voor een gesprek.

