
Zin in een uitdagende stage in een jeugdwerk organisatie gericht op kinderen en jongeren 
met beperking? Klinkt dat op je lijf geschreven? Misschien ben jij de m/v die ons team 
compleet maakt!

Wie zijn wij?
Hannibal is een jeugdwerk organisatie. Wij organiseren elk jaar minimum 20 fantastische 
vakanties in binnen- en buitenland voor kinderen en jongeren met een beperking (6-30 
jaar) en dit met de hulp van een grote bende enthousiaste vrijwilligers. 

www.hannibalvakanties.be

Mogelijke taken
Er zijn veel verschillende taken mogelijk in deze stage. Tijdens een kennismakingsgesprek 
bekijken we samen welke taken bij jou passen. Een paar voorbeelden van taken:

- Onderzoeken, bevragen  en verbeteren van ons bollensysteem (dat peilt naar de   
 ondersteuningsnoden van de deelnemers)
- Researchen van nieuwe vakantiebestemmingen rekening houdend met de    
 toegankelijkheid en noden van onze doelgroepen
- Organisatie en opvolging van Hannibalactiviteiten, bijvoorbeeld : infomomenten voor  
 deelnemers, Hannibalfeest, animatorcursus, … 
- Super coole wervingsactie voor vrijwilligers bedenken 
- Organisatie en opvolging internationale uitwisseling
- Gaan spreken op beurzen  
- Deelname aan werkgroepen voor vrijwilligers
- Taken uit de dagelijkse werking van onze organisatie

Profiel
- Je doet een stage van minimaal 2 maanden
- Je studeert één van de volgende richtingen: bachelor Sociaal werk, Agogische   
 wetenschappen of Orthopedagogie. Andere studies kunnen besproken worden.
- Je kan zelfstandig werken.
- Je hebt sterke administratieve en communicatieve vaardigheden.
- Je spreekt goed Nederlands. Engels  is een pluspunt.
- Je bent erg computervaardig. Je kan zeker werken met Outlook, Word, Excel en   
 PowerPoint.
- Je hebt feeling met en/of sterke interesse voor jeugdwerk.
-	 Je	bent	flexibel	en	bereid	tot	sporadisch	avond-	en	weekendwerk.	

Hannibal biedt jou…
- Een uitdagende stage met veel verantwoordelijkheid en ruimte om jouw ideeën  
 uit te werken.
- De kans om veel bij te leren.
- Een aangename werkplek vlakbij het station van Antwerpen-Berchem.
- Leuke collega’s en andere interessante contacten in het werkveld. 

Plaats van tewerkstelling: Hannibal, Boomgaardstraat 94A, 2600 Berchem.  
Stage periode is te bespreken. 

Alles gelezen en nog steeds even enthousiast?
Stuur dan snel je motivatiebrief en CV per e-mail naar info@hannibalvakanties.be.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

Hannibal zoekt enthousiaste stagiair(e) (m/v) 
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