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1. Animator vakantiewerkingen (kampen, speelpleinwerkingen, losse 
activiteiten) 

 
Voor wie?  
Je bent minimum 18 jaar, je hebt een attest animator in het jeugdwerk (of hoger) of je hebt 2 jaar ervaring 
in het ruime jeugdwerk. 
 
Wanneer?  
Tussen 1 juli en 29 augustus (BELANGRIJK: je duidt enkel volle weken aan (van ma. tot vr.) en bij voorkeur  
2 of meer aaneensluitende weken). 
 
Wat?  
Je kan in verschillende functies ingeschakeld worden afhankelijk van jouw profiel, voorgaande ervaring en 
motivatie. Je kan wel tijdens het sollicitatiegesprek jouw voorkeur opgeven. De volgende functies zijn 
beschikbaar:  

- Animator: het organiseren van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Je bent een 
speelbeest en je hebt verantwoordelijkheidszin. 

- Hoofdanimator: je hebt een goed organisatievermogen en beschikt over een stevige portie 
verantwoordelijkheidszin. Je hebt duidelijke ervaring in het jeugdwerk. Je weet hoe je anderen kan 
coachen in het ‘animator zijn’. Je kan positief bevestigen, maar gaat probleemsituaties ook niet uit 
de weg. Je bent communicatief zowel tegen de kinderen, de animatoren, de beroepskrachten en 
externen. 

- Voor- of na- opvang: je bent verantwoordelijk voor het rustig, maar toch plezant, verloop van de 
voor- of na-opvang. Ofwel start jouw dag dus vroeg en ben je kort na de middag terug vrij, ofwel 
start je wat later en werk je iets langer. Buiten de opvangmomenten werk je mee in de 
kleuterwerking als animator. 

 
Waar? 
Er zijn verschillende locaties waarop je kan ingeschakeld worden. Tijdens het gesprek zal je hiervoor ook 
jouw voorkeur kunnen opgeven (indien dit voor jou van belang is). Dit zijn de locaties: 

- Kerelsplein: dit is de speelpleinwerking Speelodroom en Babbeloe en loopt de hele grote vakantie.  
- Speelplein Beitem: enkel de eerste twee weken van de vakantie – speelplein in de buurt 
- Speelplein Oekene: enkel de eerste twee weken van de vakantie – speelplein in de buurt 
- Kampen: op verschillende locaties in Roeselare (allemaal op fietsafstand of bereikbaar met de bus) 
- Losse activiteiten: op verschillende locaties in Roeselare (allemaal op fietsafstand of bereikbaar 

met de bus) 
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2. Sportmedewerker ‘Roeselare Loopt’  
Voor wie?  
Je bent minimum 18 jaar, bent sportief ingesteld en hebt ervaring of minimaal affiniteit met lopen.  
Kennis van de app Strava is een must, je hebt sowieso de nodige feeling met apps en ICT. 
Je bent in het bezit van een rijbewijs B, bent praktisch ingesteld, bereid om de handen uit de mouwen te 
steken en kan zelfstandig werken. 
Je bent een vlotte communicator die mensen durft aan te spreken, je bent klantgericht en kan gemakkelijk 
info over brengen. 
 
Wanneer?  
We wensen een poule jobstudenten aan te leggen die tijdens de periode april - december worden 
ingeschakeld tijdens de 12 georganiseerde stratenlopen in Roeselare. 
Je werkt gemiddeld 6u per stratenloop en je kan je bij voorkeur engageren om bij zoveel mogelijk 
stratenlopen aanwezig te zijn: 

 10/05 – Dwars over de Mandel 

 22/05 – Dwars door de Zilten 

 30/05 – Krottegemse Corrida 

 08/06 – Dwars door Beveren 

 22/06 – Euroshoprun Beitem 

 06/07 – Rodenbachrun 

 07/09 – Rumbeke Loopt 

 28/09 – Sterrebosloop 

 19/10 – P(ark)ours Oekene 

 20/10 – 11-TRAIL 

 16/11 – Westlaanrun 

 22/12 – Santa Run  
 
Wat?  
Je bent samen met een andere jobstudent verantwoordelijk voor het vervoeren en plaatsen van 
promomaterialen, het opvolgen van het registratiesysteem voor de deelnemers, het informeren van de 
deelnemers over ‘Roeselare Loopt’,  ‘Strava Runners 8800’, en zo meer. 
Je bent het aanspreekpunt voor ‘Roeselare Loopt’. 
Concrete taken: 

 ophalen wagen, eventueel laden promomaterialen 

 plaatsen promomaterialen aan de infostand en Strava - segmenten op het parcours 

 inrichten infostand (partytent, iPad) 

 opvolgen registraties via Joyn 

 afbraak infostand en promomaterialen 

 vervoer en eventueel uitladen promomaterialen 

 … 
 
Return?  
Je kan proeven van het werken in een professionele omgeving binnen een dynamische werking #vanrsl, je 
staat op de eerste rij bij de uitwerking van het loopbeleid van de stad en krijgt er gratis mooie referentie 
op je CV bij. 
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3. Medewerker schoonmaak 
Voor wie?  
Je bent minimum 18 jaar, bent een vroege vogel (je start om 6u!) en je kan zelfstandig werken.  
Kennis van schoonmaaktechnieken is een troef. 
 
Wanneer?  

 Volledige maand juli 

 Volledige maand augustus 
 
Wat?  
Je staat in voor het onderhoud van verschillende lokalen en/of burelen in de stadsgebouwen. 
Daarnaast sta je in voor een aantal specifieke taken eigen aan het respectievelijke stadsgebouw (bv. 
koffiebedeling, ..). 
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