ZOEKT JOBSTUDENT ZOMER 2022
Assistent-lesgever circus & acrobatie (19u/week)
Antwerpen, juli-augustus 2022
ONZE ORGANISATIE
Ell Circo D’ell Fuego (ECDF) is een haven voor circusondernemers. We brengen
jongeren en volwassenen in contact met circus als vrijetijdsbeleving en willen
daarbij maximaal inzetten op ontdekking, ontwikkeling en ondernemerschap.
Steeds met bijzondere aandacht voor de samenleving waarin we ons
bevinden.
ECDF staat in voor de organisatie van lesreeksen, workshops, open
buurtmomenten, optredens, trajecten waarin circus wordt ingezet als middel
om competentieversterkend te werken, een festival en projecten op maat.

JOUW FUNCTIE
Ell Circo D’ell Fuego zoekt een assistent-docent voor initiaties circus op
diverse buurtactiviteiten en evenementen tijdens de zomervakantie.
•

•

•

Je trekt van locatie naar locatie (binnen Antwerpen) om er kinderen en
jongeren kennis te laten maken met circustechnieken. Dat doe je in
nauwe samenwerking met een hoofddocent, die technisch onderlegd is in
circustechnieken en acrobatie. Je krijgt hiervoor eerst een korte opleiding
van een dag. Deze vindt plaats op 26 juni 2022.
Je werkt gemiddeld 19 uur per week als jobstudent in een flexibel rooster,
meestal 5 dagen per week, voornamelijk in de namiddag, vaak ook in het
weekend.
Je rooster wordt per week gecommuniceerd, één maand voorafgaand op
die week. In de eerste week van juni krijg je je werkschema voor eerste
week juli, enzovoort.

JOUW PROFIEL
•

Je bent student lichamelijke opvoeding, orthopedagogie, bewegingsrecreatie, lager onderwijs of sociaal werk. Of je bent student in een ander
domein en hebt een achtergrond in circus, gymnastiek, parkour, tricking

•
•
•
•
•
•

of breakdance.
Je hoeft geen kennis te hebben van circus, maar bent gemotiveerd om
gaandeweg te leren.
Je hebt voeling met jongeren en kan je inleven in hun leefwereld.
Je communiceert duidelijk, correct en respectvol met jongeren, ouders
en opdrachtgevers.
Je bent een teamspeler: het is fijn om met jou samen te werken, je
communiceert goed en staat open voor feedback van collega’s.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.
Je kan één of twee maanden (juli en/of augustus) deeltijds werken en
bent daarin flexibel.

ONS AANBOD
•
•
•
•
•

Een correcte verloning als jobstudent volgens de geldende barema’s in
PC 304.
Ervaring in een organisatie die toonaangevend is op vlak van acrobatie
en circuspedagogie, met een focus op veiligheid en techniekvernieuwing.
Een warme plaats in een groeiend, ambitieus, dynamisch (soms
explosief) en creatief team.
Mogelijkheden tot bijscholing op vlak van circus, pedagogie en
veiligheid.
Mogelijkheid om verder te groeien binnen de organisatie, als docent
(met optie tot vaste betrekking na studies indien de samenwerking
positief is).

SOLLICITEREN
Stuur jouw motivatie (kort) en CV voor 15 mei 2022 naar Ben via
pedagogie@ecdf.be. Ell Circo D’ell Fuego selecteert op basis van
competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht,
etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

CONTACT
Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Ell Circo D’ell Fuego
Ben De Vroey
0486 80 47 62
pedagogie@ecdf.be

