
Free-Time vzw zoekt een nieuwe coördinator, voltijds contract van onbepaalde duur. Solliciteren 

voor deze vacature kan tot vrijdag 10 januari 2020. Bezorg Stijn@freetime.be jouw CV + 

motivatiebrief. 

Als vakantiecoördinator sta je in voor het uitwerken en organiseren van het vakantie-aanbod 

zonder overnachting in Gent. Jij creëert het aanbod SAMEN met jongeren, onze monitoren, 

partners en het educatief team. Zo maak jij volop jouw facilitatorsrol als jeugdwerker waar.  Je 

boort nieuw aanbod, nieuwe partners en nieuwe accommodaties aan, start samenwerkingen op en 

onderhoudt de bestaande partnerschappen op duurzame wijze. Gent is het hart van onze 

organisatie en het ligt je nauw aan het hart om onze positie in Gent kwalitatief en kwantitatief te 

verstevigen.  

Het is wenselijk minstens 1x per jaar de cursus animator/hoofdanimator of instructeur mee te 

begeleiden en/of trekker te zijn van een monitorenweekend, dit om de binding met de 

toekomstige en/of huidige animatorengroep te onderhouden.  

Je ontwikkelt creatieve programma’s voor de vakantiewerking – regio Gent 

 je zorgt elk seizoen voor voldoende vernieuwend aanbod en onderzoekt mogelijke 
uitbreidingsmogelijkheden qua activiteiten en qua werkingsgebied , 

 jij bent verantwoordelijk voor de programmatie van alle vakantiekampen regio Gent, 

 in samenwerking met alle stakeholders, je collega’s en na betrokkenheid van het 

monitorenteam werk je een boeiend en gevarieerd aanbod uit, 

 je beheert zelfstandig het budget en je sluit en volgt overeenkomsten op. 

 

Je legt de accommodaties voor de vakantiewerking van regio Gent vast 

 Je doet aan prospectie om te bekijken of er nieuwe accommodaties mogelijk zijn, 

 je bouwt duurzame partnerschappen uit met partnerorganisaties, 

 je onderhandelt sterk en sluit overeenkomsten af die passen binnen het budgettair kader.   

 

je bent verantwoordelijk voor de opstart en het afsluiten van de vakantiekampen 

 Je ondersteunt de kampverantwoordelijke en waar nodig grijp je in, 

 Je volgt op of een vakantiekamp voldoende en volledig voorbereid is  

 Je zorgt mee voor de vakantiemappen voor de monitoren en de deelnemers, 

 Je bent als regioverantwoordelijk aanspreekbaar bij problemen, 

 Je volgt de vakantieperiodes van je regio administratief-financieel op. 
 

 

 

 

mailto:Stijn@freetime.be


Je staat in voor de opvolging van de moniteams in je regio 

 Je brieft de monitoren enthousiast en voldoende, 

 Je geeft input aan de coördinator monitoren over de selectie van de 
kampverantwoordelijken en ondersteund hiermee de werving en onthaal binnen de 
monitorenwerking. 

 Je zorgt voor een kwalitatieve opvolging van de teams, 

 Je leidt een participatieve monitoren werkgroep in je regio. 

 

takencluster ter ondersteuning van de algemene werking van Free Time 

Deze taken worden na overleg met de coördinator en op basis van de werkplanning toegewezen 

aan teamleden: 

 je begeleidt en ondersteunt stagiaires die tijdelijk Free Time versterken 

 Het mee opvolgen en evalueren van de Free Time-werking en de klantentevredenheid 

 Ondersteunende taken om de events te organiseren of om Free Time te 

vertegenwoordigen (zoals bvb tijdens de Gentse feesten, monitorenactiviteiten) 

 Ondersteunen van de back-office om telefoons van klanten te beantwoorden  
 Ondersteunende logistieke taken (zoals bvb in ons magazijn) 

 
takencluster innovatie: daar werken wij aan 

 Je zal actief meewerken aan de verbetering van de werkprocessen van Free Time 

 Je zal actief participeren aan de keuze voor de jaarlijkse innovatie-thema’s 

 Je zal – na overleg met de coördinator -  meewerken of trekker zijn van een innovatie-
opdracht en daar op creatieve wijze invulling aan geven 

 

 Zich sterk verbonden voelt met de missie van Free-Time vzw 

 Gelooft in het sociaal engagement van Free-Time 

 Betrokken is, zijn/haar interesses en gedrevenheid toont én open staat voor iedereen  

 Bij voorkeur ervaring heeft in het ondersteunen en coachen van jongeren 

 Sterk is in het motiveren, activeren en inspireren van jongeren op hun groeipad.  

 Flexibel is en een groot doorzettingsvermogen heeft 

 Zin heeft voor initiatief en daadkrachtig is 

 Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden 

 Creatief aan de slag gaat met uitdagingen die uit de monitorengroep/sector komen 

 Zich wil engageren voor minstens 3 zomers 

 Bereid is tot sporadisch avond – en weekendwerk 

 Teamwork ademt 

 Een geboren planner is 

 



 Je hebt kennis over de organisatie van het jeugdwerk en je kan je kennis toepassen 

 Je bouwt een netwerk uit binnen de jeugd- en recreatieve sector. 

 Je kent de leefwereld van kinderen en jongeren en je zorgt ervoor dat je kennis actueel 

blijft. 

 Je bent analytisch ingesteld en werkt ook graag met cijfers binnen de uitgetekende 
werkprocessen rond kostprijscalculatie en budgettaire opvolging. 

 Je hebt een vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie en rapportering in het 
Nederlands   

 Je hebt een basiskennis van de mogelijkheden en methodieken qua vorming en 
ontspanning op sociaal, cultureel en sportief vlak voor jongeren en je volgt de evoluties op. 

 Je kan de monitoren van vakantiekampen waarvoor jij verantwoordelijk bent opvolgen en 
actief betrekken. 

 Je beschikt over een basiskennis contracten afsluiten 

 Je beschikt over voldoende planning skills om de organisatie van een regionale 

vakantiewerking op jou te nemen 

 Je kan het aanbod van jouw regio klantvriendelijk op de website en de brochure plaatsen 
 

 Een afwisselende, inhoudelijk uitdagende en initiatiefrijke functie. 

 Tewerkstelling binnen een jong en gedreven team van 9 medewerkers.  

 Een dynamische organisatie met oog voor innovatie, die een permanente verbetering van 
de dienstverlening nastreeft en professionele ontwikkelingskansen biedt.  

 Een aantrekkelijk salaris (loon volgens het officiële barema voor de socio-culturele sector 

(PC329/B1C)  

 Maaltijdcheques en fietsvergoeding 

 Een drukke job tijdens de zomer, met voldoende ruimte voor compensatie nadien.  

 20 verlofdagen per jaar, glijdende werktijden, flexibele recuperatie van overuren en 

mogelijkheid tot thuiswerk.  

 Een unieke werkplaats in hartje Gent.  

 voltijds contract van onbepaalde duur 
 

Overtuig ons waarom jij dé geschikte kandidaat bent en waarom we net jou moeten uitnodigen 

voor een sollicitatiegesprek!  

Bezorg ons jouw motivatiebrief en CV via mail naar Stijn@freetime.be (referentie: 

vakantiecoördinator Gent) Dit uiterlijk 10 januari 2020. 

Na selectie op basis van CV én motivatie volgt een gesprek waarin verder gepeild wordt naar de 

motivatie, competenties, kennis en ervaringen van de kandidaten in functie van het voorgestelde 

takenpakket.  

Free-Time vzw wenst een snelle indiensttreding (+/- eind januari) 

Bel 09/224 02 83 of mail Stijn Verbeure voor meer informatie. 
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