UITLEG OVER DIVERSE JOBS – GEMEENTE 2020
OPENLUCHTZWEMBAD
TOEGANGSCONTROLE & MINIGOLF
Taakomschrijving:
Toegangscontrole aan de inkom van het zwembad en toezicht op de minigolf en bedeling van de minigolf benodigdheden (sticks, balletjes,
scoreformulieren,…). Tijdens de week wordt er gewerkt met een doorschuifsysteem:
- van 13u00 tot 16u30: toegangscontrole inkom en
- van 16u30 tot 20u00 : minigolf of omgekeerd.
Bij slechte weersomstandigheden kunnen er onderhoudswerken (wieden onkruid, schilderen,….) voorzien worden.
Vereisten:
Min. 16 jaar
klantvriendelijk zijn
KASSA
Taakomschrijving:
Afwisselende job aan de kassa van het openluchtzwembad en op het secretariaat van de Dienst Vrije Tijd.
Vereisten:
Min. 18 jaar
administratief vaardig en klantvriendelijk zijn
REDDER
Taakomschrijving:
Voormiddag: +/- om de 2 dagen poetsen van het openluchtzwembad en de adventure minigolf (van 8u30 tot 12u00).
Namiddag: redder aan het openluchtzwembad.
Tijdens de week wordt er in 2 shiften gewerkt:
- van 13u00 tot 16u30 en
- van 16u30 tot 20u00.
In het weekend zijn wij open van 14u00 tot 18u00 (verlengbaar tot 20u00).
Bij mooie weersomstandigheden organiseren wij nachtzwemmen (van 22u00 tot 01u00).
Bij slechte weersomstandigheden kunnen er onderhoudswerken (wieden onkruid, schilderen,….) voorzien worden.
Vereisten:
Min. 18 jaar
hoger redders diploma & bewijs van erkende bijscholing (dit jaar of vorig jaar)
klantvriendelijk zijn
ALGEMEEN
Alle jobstudenten van het openluchtzwembad volgen een cursus EHBO en een noodplanoefening op
zaterdagvoormiddag 27 juni 2020 van 9u00 tot 12u00 (aanwezigheid is verplicht).
Periode:
Het openluchtzwembad is open:
vanaf vrijdag 12/06/2020:
- vrijdag van 16u00 tot 20u00
- woensdag van 13u00 tot 20u00
- weekend van 14u00 tot 18u00 (verlengbaar tot 20u00)
Vanaf woensdag 24/06/2020:
- weekdagen van 13u00 tot 20u00
- weekend van 14u00 tot 18u00 (verlengbaar tot 20u00)
Bij slechte weersomstandigheden kan het openluchtzwembad vroeger sluiten.

LESGEVER SPORTKAMP

Taakomschrijving: Sportles geven aan kinderen van het lager onderwijs.
Periode: van maandag 17 augustus t.e.m. 21 augustus, van 8u30 tot 17u30.
Vereisten:
Min. 18 jaar
Studierichting lichamelijke opvoeding
hoger redders diploma & bewijs van erkende bijscholing (dit jaar of vorig jaar)
klantvriendelijk zijn

ANDRE DEMEDTSHUIS (zomerterras)
Taakomschrijving: Klaarzetten tafels, stoelen & parasols, opdienen, aanvullen, opruimen, kassa,… . Bij slecht weer worden andere taken
voorzien.
Periode: van 29 juni t.e.m. 13 september - elke dag vanaf 14u00 tot 19u30 (afhankelijk van de weersomstandigheden kan het 20u00 zijn).
Vereiste: min. 18 jaar

WIELSBEEKSE FEESTEN
PRAKTISCHE HULP BIJ WIELSBEEKSE FEESTEN
Taakomschrijving: praktische hulp tijdens het feestweekend i.k.v. de Wielsbeekse Feesten (opbouw, opkuis,…)
Periode: van donderdag 03 september t.e.m. zondag 6 september
Vereisten:
Bereid zijn om tijdens het weekend en ’s avonds te werken
LOGISTIEKE ONDERSTEUNING BIJ DE WIELSBEEKSE FEESTEN
Taakomschrijving: ondersteuning van de cultuur- en jeugddienst bij de organisatie en promotie van het feestweekend i.k.v. de Wielsbeekse
Feesten (administratief werk, promotie voeren op andere evenementen, boodschappen, telefonische permanentie, hulp bij opbouw, uitvoering
en opkuis,…)
Periode: van maandag 24 augustus t.e.m. maandag 7 september
Vereisten:
Volledige periode beschikbaar zijn
Bereid zijn om tijdens het weekend en ’s avonds te werken
Min 18 jaar
In het bezit van rijbewijs B (eigen wagen is pluspunt)
Administratief vaardig en klantvriendelijk zijn

BIBLIOTHEEK
-

Min. 18 jaar
In de opgegeven perioden ben je steeds aanwezig tijdens alle openingstijden van de bib (ook op zaterdagnamiddag):
Openingstijden: https://wielsbeke.bibliotheek.be/adres-en-openingsuren
Bibliotheek-minded zijn
Flexibel zijn
Sociaal vaardig zijn (omgang publiek – omgang collega’s)
Klanten begeleiden en helpen bij de uitleensessies
Kunnen omgaan met de publiekscatalogus
Internet- en computervaardig zijn
Lichamelijk geschikt zijn voor fysieke arbeid.

-periodes: -van 01.07.2020 tot en met 21.09.2020 - opmerking van 01.08.2020 t/m 15.08.2020 is de bibliotheek gesloten

POETSDIENST
Periode : van 01.07.2020 t/m 31.08.2020
Dienst Vrije Tijd : onderhoud van alle gebouwen gemeente + gemeentehuis
Uren : 7u tot 12 u en 16u tot 18 u ( periode speelpleinwerking)
Op vrijdag : 7u tot 12 u en 16u tot + 20u
7u tot 12 u en 13u tot 16u (periode dat speelpleinwerking gesloten is)
Uitzonderlijk : zaterdag & zondag (in de voormiddag)

TECHNISCHE DIENST
Technische dienst openbare werken
Groenonderhoud van bermen, grasvelden, bloemperken, reinigen openbaar domein, ondersteuning bij evenementen, onderhoud en
schoonmaken werkplaatsen, materialen, voertuigen, herstellingen van wegen,…
Technische dienst patrimonium
Onderhoud van gemeentelijke gebouwen, uitvoeren van herstellingen, onderhoud van zwembad, ondersteuning bij evenementen
Technische dienst OCMW
Onderhoud van gebouwen OCMW, uitvoeren van herstellingen, ondersteuning bij evenementen.
Voor alle jobs bij de technische dienst dienen de personen zelf veiligheidskledij (schoenen, fluo hesje,..) mee te brengen.
Te presteren uren: van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u 30; op woensdag tot 17 u.

JEUGDDIENST
Hoofdmonitor Speelpleinwerking ‘t Ravotterke
Taakomschrijving: De hoofdmonitor heeft als hoofdopdracht een coördinerende functie uit te oefenen t.o.v. de monitoren. Dit houdt o.a. in:
Opmaken van de taak- en groepsverdelingen (in samenspraak met de jeugdconsulent en de monitoren) en nakijken of iedereen goed
functioneert binnen deze taak
Eventuele problemen noteren, signaleren en bespreken in de avondevaluaties
Het leiden van de monitorenvergaderingen
Aanspreekpunt voor monitoren m.b.t. hulp bij het voorbereiden van activiteiten, signaleren van ontbrekend materiaal,…
Samen met de jeugdconsulent instaan voor de praktische organisatie van de speelpleindag (inschrijvingen, vieruurtjes,…)
Locatie: Speelpleinwerking ’t Ravotterke, Hernieuwenstraat 14 A te Wielsbeke
Aantal uren: gemiddeld 8u/dag
Vereisten:
Min. 18 jaar
Ervaring in het jeugdwerk of volgen van een pedagogische opleiding
Ervaring als monitor binnen speelpleinwerking ’t Ravotterke is een pluspunt
Kennis van EHBO
Begeleid(st)er kleuteropvang ’t Kapoentje
Taakomschrijving: Als begeleid(st)er sta je in voor de opvang en begeleiding van kleuters tussen 2,5 (schoolgaand en pampervrij) tot 6 jaar: het
voorbereiden en aanbieden van een gevarieerd spelaanbod, het proper houden van de lokalen, kinderen speelkansen aanbieden, helpen bij de
maaltijden van de kinderen, contact met ouders,…
Locatie: Kleuteropvang ’t Kapoentje, WB Cartonstraat 46, Sint-Baafs-Vijve (gebouwen van de basisschool)
Aantal uren: gemiddeld 6u30/dag. Er wordt meestal in 3 stelsels gewerkt: voormiddag (7u-13u30), tussendoor (10u-16u30 of 8u-14u30) of
namiddag (12u30-18u30 à 19u).
Vereisten:
Min. 18 jaar
Ervaring in het jeugdwerk of volgen van een pedagogische opleiding
Kennis van EHBO

Keukendienst kleuteropvang ’t Kapoentje
Taakomschrijving: de maaltijden in de kleuteropvang worden dagelijks gebracht door een traiteur. Als keukendienst sta je in voor het ontvangen
van de traiteur, het klaarzetten van de tafels en stoelen, het dekken van de tafels, eten uitscheppen, nadien opruimen, afwassen en poetsen.
Locatie: Kleuteropvang ’t Kapoentje, WB Cartonstraat 46, Sint-Baafs-Vijve (gebouwen van de basisschool)
Aantal uren: gemiddeld 5u/dag (ca. 10u30-15u30)
Vereisten:
Min. 16 jaar
Aandacht voor hygiëne en zelfstandig werken
Keukendienst speelpleinwerking ’t Ravotterke
Taakomschrijving: de maaltijden in de kleuteropvang worden dagelijks gebracht door een traiteur. Als keukendienst sta je in voor het ontvangen
van de traiteur, het klaarzetten van de tafels en stoelen, het dekken van de tafels, eten uitscheppen, nadien opruimen, afwassen en poetsen.
Locatie: Speelpleinwerking ’t Ravotterke, Vogelsang of Cultuurcentrum (domein Hernieuwenburg Wielsbeke)
Aantal uren: gemiddeld 5u/ dag (ca. 10u30-15u30)
Vereisten:
Min. 16 jaar
Aandacht voor hygiëne en zelfstandig werken
Periode voor alle jobs bij de jeugddienst: 1 juli tem 24 juli en 10 tem 31 augustus 2020 – geen weekendwerk.

