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Vacature educatief medewerker – Deeltijds – Onbepaalde duur 

Zin in een uitdagende job in het jeugdwerk? Hannibal is op zoek naar een 

nieuwe deeltijdse medewerker. Ben jij de m/v/x die ons team vervoegt? 

Hannibal is landelijk erkend jeugdwerk en organiseert jaarlijks 22 zomervakanties in 

binnen- en buitenland voor 216 kinderen en jongeren met en zonder beperking. 

Hannibal doet dit samen met meer dan 218 vrijwilligers. Jongeren die zich elk jaar 

belangeloos inzetten om deze kinderen en jongeren de beste tijd van hun leven te 

bezorgen.  

 

TAKENPAKKET 

Jij bent de geschikte persoon voor deze job als je enthousiast wordt van:  

Opvolgen en plannen van 4 vakanties 

• Coachen, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers 

• Zoeken en boeken van (toegankelijke) vakantieverblijven en vervoer 

• Organiseren van infomomenten en terugkommomenten 

• Administratie 

Organiseren en coördineren van vrijwilligersactiviteiten  

• Draaiboek opstellen 

• Zoeken en boeken van locatie 

• Research doen voor activiteiten en catering 

• Toezien op timing en budget  

• Taken coördineren 

Website onderhouden 

• Up-to-date houden van website 

• Jaarlijks actualiseren website en portaal met nieuwe vakantieformules 

• Website jaarlijks controleren op toegankelijkheid 

Redactiewerk 

• Inhoud vakantiebrochure 

• Nieuwsbrief en extra mailings  

• Vacatures voor vrijwilligers 

• Inhoud website 

• Leidraden schrijven en updaten  

• …  

Ondersteuning van de (vakantie)koks 

• Organiseren van info/vormingsmoment koks 

• Coachen, ondersteunen en motiveren van koks  

• Administratie 
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PROFIEL  

• Je kan helder en creatief schrijven, gericht op verschillende doelgroepen en 

aangepast aan het communicatiekanaal. 

• Je bent een doener met veel zin voor initiatief. 

• Je werkt planmatig en kan een evenement van A tot Z coördineren.  

• Je bent heel ICT-vaardig. Je kan vlot overweg met computerprogramma’s. 

• Je bent leergierig.  

• Je werkt zelfstandig en bent tegelijk een teamspeler. 

• Je legt vlot contacten met vrijwilligers, ouders, deelnemers, …  

• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, zowel spreken als 

schrijven. 

• Je beschikt over sterke administratieve en communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt minstens een diploma bachelor (hoger onderwijs van het korte type). 

• Je hebt feeling met en/of sterke interesse voor jeugdwerk. 

• Je bent flexibel en bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk. 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

PLUSPUNTEN 

• Ervaring als vrijwilliger in het jeugdwerk. 

• Ervaring met de doelgroep nl. kinderen en jongeren met een beperking. 

 

AANBOD EN VOORDELEN 

• 3/5de contract voor onbepaalde duur  

• Verloning volgens PC 329.01 barema b1c 

• Maaltijdcheques 

• Hospitalisatieverzekering 

• Terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fiets)  

• Flexibele werkuren  

• Mogelijkheid tot 1 dag thuiswerk per week (buiten coronamaatregelen) 

• Een toffe werksfeer in een jeugdige organisatie 

• Werkplek vlakbij station Antwerpen-Berchem (buiten coronamaatregelen) 

• Indiensttreding: zo snel mogelijk 

 

CONTACT 

Bezorg ons ten laatste op zondag 28 februari 2021 jouw motivatiebrief met cv, 

gericht aan Joyce Kiebooms via joyce@hannibalvakanties.be 

Geschikte kandidaten nodigen we uit voor een opdracht en gesprek. We plannen 

de gesprekken in de week van 8 maart 2021. 
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