Jette, 17 januari 2014.

GEMEENTE JETTE
Wemmelse steenweg 100
1090 BRUSSEL

«NOM»
«NOM1»
«Adresse»
«CP» «Localité»

Onze ref. : Kids Holidays/2014Bijlagen : Inlichtingenblad - Belangrijke informatie voor de animatoren.
Mevrouw, Mejuffrouw, Mijnheer,
Onderwerp :

-

Aanvraag tot kandidatuurstelling voor het speelplein “Kids Holidays Jette”.

Het gemeentebestuur van Jette zoekt animatoren(-trices) voor het vakantieplein "Kids Holidays Jette" dat het
zal georganiseerd worden in het Poelbosdomein tijdens Pasen en de zomervakantie 2014 gedurende
volgende perioden:
Pasen :

van 07.04.2014 tot 18.04.2014 (10 dagen);

Zomer ( 4 periodes):
van 01.07.2014 tot 11.07.2014 (9 dagen);
van 14.07.2014 tot 25.07.2014 (met uitzondering van 21 juli 2014 - 9 dagen);
van 28.07.2014 tot 08.08.2014 (10 dagen);
van 11.08.2014 tot 22.08.2014 (met uitzondering van 15 augustus 2014 - 9 dagen).
Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor één of meerdere van de hiervoor vermelde perioden,
verzoeken wij u volgende documenten aan de dienst Kids Holidays Jette, Bureel 140,
Wemmelsesteenweg, 100 te 1090 Jette te doen geworden :
1. verplicht : de volgende documenten :
het hierbij gevoegd inlichtingenblad, degelijk ingevuld en ondertekend;
1 recente identiteitsfoto (aan te brengen op het inlichtingenblad);
1 recent uittreksel van het strafregister - model 2 (enkel voor niet-Jettenaren);
opgelet het attest is twee maanden geldig).
1 recent en gedateerd attest van huidige studies afgeleverd door de school;
2. eventueel : de volgende documenten om de overeenkomende uurlonen aan te passen :
1 kopie van het animatorenbrevet OF 1 kopie van het attest van gelijkstelling van het
animatoren brevet;
1 kopie van het diploma van leerkracht;
1 kopie van een sociaal of pedagogisch diploma en 150 gepresteerde uren binnen een
speelpleinwerking kunnen aantonen.
Deze documenten moeten verplicht toekomen op het gemeentebestuur en dit ten laatste op 7 februari
2014 voor de kandidatuurstellingen voor Pasen en zomer 2014.
Hoogachtend,

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

P.-M. Empain

H. Doyen
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