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Departement Cultuur, Jeugd en Media
werft aan
11 jobstudenten voor de Uitleendienst Kampeermateriaal
Afdeling:
Afdeling Jeugd – Uitleendienst voor Kampeermateriaal
Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Standplaats:
Standplaats Mechelsesteenweg 418, 1930 Zaventem
Periode: 2 jobstudenten van 10/07/2017 tot en met 11/08/2017
6 jobstudenten van 12/07/2017 tot en met 14/08/2017
3 jobstudenten van 14/07/2017 tot en met 16/08/2017
Vacaturenummer: ULDK1
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Steek je graag de handen uit de mouwen en ben je sociaal ingesteld. Bied je graag ondersteuning bij het
uitlenen van kampeermateriaal aan jongeren dan is deze job iets voor jou.

FUNCTIECONTEXT
Jeugdgroepen kunnen bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal voor de Jeugd kampeermateriaal
(tenten) lenen voor de infrastructurele uitbouw van een eigen kampwerking of een ander initiatief met
jongeren.
Tijdens de vakantiemaanden juli – augustus worden ongeveer 10 000 tenten uitgeleend. Om de afhaling
en inlevering van dit materiaal zo vlot mogelijk te laten verlopen, doet de dienst in deze periode een
beroep op jobstudenten.

JE TAKENPAKKET
In samenwerking met het eigen personeel van de Uitleendienst Kampeermateriaal (aan de hand van
afleveringsformulieren) de onderdelen van de verschillende modellen van tenten vanuit rekken of boxen
halen en ze tot aan de vrachtwagen van de ontlener brengen.
Bij het terugbrengen van ontleend materiaal mee de controle uitvoeren en het vastgestelde verlies of
schade optekenen. Eveneens zal gevraagd worden om kleine herstellingen aan het materiaal uit te voeren.
Deze job vraagt de nodige fysische inspanningen.

JE PROFIEL
FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

www.werkenvoorvlaanderen.be

De jobstudenten moeten aan de hierna vermelde voorwaarden voldoen:
- Minstens 16 jaar oud zijn op het ogenblik van aanwerving.
- Gedurende het school- of academiejaar dat aan deze indienstneming voorafgaat, voltijds of
deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd hebben. Hiervan moet
een attest worden ingediend.

JE TECHNISCHE COMPETENTIES


In staat zijn om fysiek belastende arbeid uit te voeren

JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES
Samenwerken
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van
persoonlijk belang is.
Verantwoordelijkheid nemen
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Klantgerichtheid
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie
onderkennen en er adequaat op reageren.
Zorgvuldigheid
Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten.
Initiatief
Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen
Flexibiliteit
Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten aanzien
van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische
ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

ONS AANBOD
-

Wij bieden je een leerrijke vakantiejob aan in een toffe werkomgeving.
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Voor vakantiewerkers jonger dan 21 jaar bedraagt het salaris 1.456 € bruto/maand.
Voor vakantiewerkers van 21 jaar en ouder bedraagt het salaris 1.740 € bruto/maand. Deze
bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.
Jobstudenten genieten van gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en hebben ook recht
op een fietsvergoeding.
Een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht
geslacht, afkomst of handicap.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren kan tot en met 23 april 2017
Je vult het standaard sollicitatieformulier in en stuurt het naar:
sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
Je stuurt het naar:
Departement Cultuur, Jeugd en Media
t.a.v. Machteld Aelbrecht
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE
Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende standaard sollicitatieformulier.
De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem
dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de
vacature.

NOG VRAGEN?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
Vacaturebericht Jobstudent

pagina 3 van 4

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met:
Kristof Gaublomme, verantwoordelijke Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Adres: Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
Tel: 02 553 68 88
kristof.gaublomme@cjsm.vlaanderen.be
www.uldk.be
Voor extra informatie over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen
met:
Machteld Aelbrecht, HR medewerker
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Adres: Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel
Tel: 02 553 06 28
machteld.aelbrecht@cjsm.vlaanderen.be

OVER HET DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA
Het Departement CJM staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse
beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben
met andere departementen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: We stimuleren als
knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes, met de blik op
de lange termijn.
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit:
 Staf van de secretaris-generaal
 Strategische Advies Raad voor Cultuur (SARC)
 Stafdienst Internationaal
 Stafdienst Infrastructuur
 Stafdienst Informatie en Kennismanagement
 Algemene Dienst ondersteuning en beheer
 Afdeling Jeugd
 Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
 Afdeling Kunsten
 Afdeling Cultureel Erfgoed
 Afdeling Media, Film en e-Cultuur
 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij
daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.
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