
08/02/2021
Animator op familiecamping de Ardennen (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: VDAB 62000795

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur d'atelier de centre de loisirs

Durée du contrat : du 10/07/2021 au 15/08/2021

Secteur d'activité : Exploitation de terrains de camping

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Voor een familiecamping in het hartje van de Belgische
Ardennen zijn we op zoek naar een leuke en spontane
animator voor tijdens de verlengde weekends en
schoolvakanties samen met ons animatieteam een leuke tijd
te bezorgen aan onze klanten. Werken als animator op
camping Benelux houdt in dat je gedurende de dag
hoofdzakelijk voor de kinderen enkele uren s'ochtends en
smiddags leuke knutsel- en sportactiviteiten organiseert. Dit
gaat van knutselen tot kubb'en, vlottenbouw, volley, .....
S'avonds is er dan even een minidisco voor de allerkleinsten
waarna er een show, leuk bosspel, quiz of bingo wordt
georganiseerd voor de ganse familie. Ben jij een echte
people-person die de mensen graag entertaint. Ben je
creatief en graag met kinderen bezig. Dan is dit de ideale
uitdaging voor jou!

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Animateur d'atelier de centre de loisirs

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Description libre : • Informatieborden en displays van de activiteiten ontwerpen
en opstellen

• De animatieruimte opruimen

De voorraad van materiaal en uitrusting controleren en de
tekorten aangeven
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• Animatiesessies organiseren of aanpassen naargelang het
verloop van de dag

• Voorstellingen met kinderen uitwerken (inhoud, maken van
kostuums, repetities, ...)

Voor publiek optreden

• Toezicht houden op het verloop van de activiteit en op het
naleven van spelregels en omgangsregels

• Ouders informeren over werking van de organisatie

Het activiteitenprogramma aan de kinderen voorstellen

• Uitwerken van of meewerken aan de uitwerking van
animatieprogramma's

• De animatieruimte klaarmaken

Deelnemers tijdens de sessie begeleiden

• Klaarzetten en versieren van animatieruimtes volgens de
thema's of evenementen (spektakel, jaarlijkse feesten , ...)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Salaire : Wat wij bieden Een mooie verloning Werken in een jong
team met leuke sfeer 1 vrije dag per week Wat wij vragen:
Samenwerken Probleemoplossend vermogen Communicatie
Geen vooropleiding vereist

Contact

Nom de la personne : Coralie Maene

E-mail : coralie@campingbenelux.be
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