Vacature lesgever Jummenas vzw
Jummenas… Wie zijn wij?
Jummenas is een gloednieuwe vzw in en rond Mechelen met een duidelijke
visie: Zoveel mogelijk mensen ‘Samen in beweging’ brengen!
Hoe doen we dat?
•
•
•
•

Bewegingsschool: Kinderen en ouders bewegen samen!
Omnisport: Van jong tot oud samen in beweging in diverse sporttakken!
Multi SkillZ Academy: Brede waaier aan activiteiten om samen te bewegen!
Naschoolse sport: Samen bewegen in de naschoolse opvang!

Iedereen ‘Samen in beweging’ is voor ons de ultieme droom! Help jij mee?

Jummenas…Wie zoeken wij?
Ben je sportief en in het bezit van een bachelor- of masterdiploma lichamelijke opvoeding?
Heb je een talent en/of interesse in (meerdere) sporttakken? Ben je een erkend trainer of animator?
Volg je een opleiding (of wens je deze te volgen) binnen 1 van deze richtingen?
Hou je van uitdagingen maar kan je zelfstandig werken met oog voor initiatief?
Ben je iemand die er ‘samen’ voor wil gaan en heb je gevoel voor verantwoordelijkheid?
Kortom: denk je de warme, sportieve en vooral enthousiaste collega te zijn die wij zoeken?
Dan hebben wij de perfecte job voor jou!!

Jummenas… Wanneer hebben we je nodig?
De meeste activiteiten vinden plaats aansluitend aan de schooluren. Op woensdagnamiddag, in de
weekends en eventueel ’s avonds hopen we regelmatig op jou te kunnen rekenen…
Maar vanzelfsprekend willen we ‘samen’ met jou de ideale en concrete weekplanning uitwerken. Dit
alles op basis van jouw mogelijkheden en kwaliteiten en in combinatie ons vraag gestuurde aanbod!!

Jummenas… Wat bieden we je aan?
We nemen je aan voor occasionele opdrachten van 1, 2, 3 of meer uur maar kunnen je eventueel
ook een contract aanbieden voor bepaalde duur (1jaar) met een gemiddelde prestatie van x aantal
uur/week. Startdatum onderling te bespreken maar bij voorkeur vanaf 15/09/2019.
Uitbreiding van het pakket is dus zeker mogelijk en bespreekbaar op basis van jouw mogelijkheden.
Verloning is afhankelijk van je diploma en/of opleiding en zal persoonlijk besproken worden!

Jummenas… Hoe stel je je kandidaat?
Hopelijk wil jij samen met ons zoveel mogelijk andere mensen ‘Samen in beweging’ krijgen…
Heb je toch nog enkele vragen en/of bedenkingen?
Stuur ons gerust een mailtje op jummenasvzw@gmail.com!
Helemaal overtuigd?
Stuur dan je motivatiebrief met cv naar Jummenas VZW, Oude baan 47, 2800 Mechelen (Walem) of
verzend het via mail naar jummenasvzw@gmail.com!
Je sollicitatie komt rechtstreeks bij Sabine Van Malderen, secretaris van onze vzw.
Alvast van harte welkom in ons Jummenas-team!!!

