
 
 

Koning Kevin VZW zoekt: 
Jobstudent ter ondersteuning van haar 
Vakantiewerking  
 
Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een Jobstudent (m/v/x) ter ondersteuning van de organisatie van 

vakantiekampen en activiteiten voor kinderen en jongeren in de maanden juli en augustus.  
 

Een allround functie waarbij je gedurende de zomer meewerkt aan de voorbereiding, 
uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. Je volgt zowel de algemene 
(vrijwilligers)werking op vanop kantoor, alsook word je regelmatig zelf ingeschakeld op 
vakantiekampen om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. 

1. Organisatie 

Koning Kevin is een rasechte jeugdwerkorganisatie actief over heel Vlaanderen.  
 
Koning Kevin profileert zich als een vormingsorganisatie met een specifieke aanpak en eigen 
kadervormingslijn enerzijds, en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en 
jongeren) anderzijds.  
 
Koning Kevin wil impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid 
en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier 
aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, intra- en 
interpersoonlijk werken,... aan bod komen.  
 
Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 9 personeelsleden en een 300-
tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt 
uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg. 

2. Functie  

 
De vakantiekampen van Koning Kevin worden vorm gegeven en begeleidt door vele enthousiaste 
vrijwilligers. Dit is een dynamisch gegeven waarbij last-minute verschuivingen geen uitzondering 
zijn. 
  
Wanneer er een vrijwilligers uitvalt voor een vakantie-initiatief zal je worden ingeschakeld om ter 
plaatse deze rol over te nemen. Meestal zal dit in de rol van (hoofd)animator zijn.  (Dit kan gaan over 
meerdaagse initiatieven met overnachting).  
 
Je ben dus bereidt om zelf in het werkveld te staan en met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. 
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Indien je niet moet invallen, ondersteun je de inhoudelijk medewerkers van Koning Kevin bij de 
voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen.  
 
Concrete taken binnen deze job zijn: 

- Werven en inschakelen van vrijwilligers voor het begeleiden en/of koken op 
vakantiekampen 

- Coachen en ondersteunen van vrijwilligers gedurende de initiatieven 
- Communicatie voeren met (externe) partners, ouders en deelnemers 
- Nodige praktische en inhoudelijke documenten in orde brengen voor aanvang van de 

initiatieven. 
- Verwerken en opvolgen van evaluaties van ouders, deelnemers en vrijwilligers. 
- Inspelen op (probleem-)situaties die zich voordoen op vakantiekampen en hier snel en 

accuraat een oplossing voor zoeken 
 

3. Profiel  

Een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden verwacht in deze 
functie. 
 
Daarnaast wordt er verwacht dat je in staat bent tot het zelfstandig opnemen van taken. Je bent in 
staat om je flexibel op te stellen, probleemoplossend te denken en vlot te communiceren. 
 
Bij voorkeur ben je in het bezit van een attest van instructeur en/of hoofdanimator in het 
jeugdwerk. 
 
Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk en meerdaagse 
inschakelingen, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je bij voorkeur in 
het bezit van een rijbewijs B. 

4. Arbeidsvoorwaarden  

● Aangename werksfeer in een 9-koppige creatieve ploeg. 
● De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B3  
● Verplaatsingen in opdracht worden vergoed. 
● Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. 
● De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster.  
● Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht. 

5. Praktisch  

● Solliciteer tem vrijdag 1 mei 2020 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een 
afzonderlijke motivatiebrief, als een CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van 
Dries Van Itterbeeck, Algemeen Coördinator. 
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● Indien je geselecteerd wordt, word je gedurende de eerste 2 weken van mei 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

● De periode van tewerkstelling loopt van maandag 28 juni tem vrijdag 30 juli of van 
maandag 2 augustus tem woensdag 1 september  

 
Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. 
Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun 
leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, … 

 
 


