Lokaal Bestuur Koksijde gaat elke zomer op zoek
naar
enthousiaste
jobstudenten
om
zijn
verschillende diensten te versterken. Ben jij student
en heb je zin om wat geld bij te verdienen deze
zomer? Bruis jij van energie en kan je niet wachten
om aan de slag te gaan en bij te leren in onze
dynamische organisatie? Bekijk dan zeker ons
aanbod hieronder want misschien ben jij wel de
persoon waar wij naar op zoek zijn.
Solliciteren doe je online via onze website, de link
vind je onderaan deze infobrochure terug. Lees goed
de daar bijhorende instructies en zorg ervoor dat je
je sollicitatie volledig indient.
Help je mee aan het verspreiden van de Koksijdse
waarden? Of ken je ze niet? Geen paniek! Je leert ze
gaandeweg deze infobrochure wel kennen!
Niet twijfelen, gewoon doen! Go for it! #topesterk

Polyvalent werkman technische diensten
Werk jij graag mee aan een duurzaam, proper straatbeeld? Als je aan de slag
gaat als polyvalent werkman technische diensten sta je in voor het proper houden
van de straten, pleinen, stranden, duinen,… Daarenboven kan je ingezet worden
bij verschillende andere technische diensten, vb: logistiek, groendienst,... Stel je
dus zeker kandidaat als je houdt van een afwisselende job.
Verloning: € 11,67 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

STERK

Polyvalent medewerker secretariaat Golf ter Hille
Als medewerker van het secretariaat op de site van Golf ter Hille ben je het eerste aanspreekpunt voor
alle bezoekers en leden. Je zorgt ervoor dat bezoekers een warm welkom krijgen en verstrekt hen de
nodige informatie. Verder verzorg je zorgvuldig de reservaties en enkele administratieve taken. Sounds
good? Aarzel niet en solliciteer voor deze leuke opportuniteit.
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Polyvalent medewerker dienst Toerisme
Medewerkers bij dienst Toerisme zijn het eerste aanspreekpunt
binnen de gemeente voor toeristen. Je verschaft correcte
informatie aan de klanten en staat verder in voor de verkoop
van tickets, gadgets en diverse toeristische producten.
Daarnaast sta je de collega’s administratief bij en help je bij de
voorbereiding van en tijdens de vele evenementen die Koksijde
te bieden heeft. Zin om samen een leuke zomer tegemoet te
gaan? Meld je dan zeker aan voor deze functie en haal je beste
organisatieskills naar boven.
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Polyvalent medewerker dienst Personeel & HR
Ben jij een administratieve duizendpoot? Door een drukke zomerkalender met veel
seizoenskrachten en jobstudenten, ben je meer dan welkom op de dienst Personeel & HR. Je
staat in voor allerlei administratieve taken inzake loonverwerking en personeelsdossiers. Je biedt
ondersteuning bij de tevredenheidsbevraging van onze jobstudenten en verwerkt deze
informatie. Ben jij die enthousiasteling die wij nodig hebben?
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Polyvalent medewerker dienst Communicatie, Onthaal en Protocol - sociale media
De dienst Communicatie, Onthaal en Protocol zoekt versterking
om de sociale mediakanalen van Lokaal Bestuur Koksijde te
helpen onderhouden. Zo monitor je de inkomende berichten en
formuleer je ook antwoorden. Ben jij een creatief beest dat geen
schrik heeft van wat weekendwerk? Waag dan je kans en
verdiep je in de wereld van bloggen, vlogs, interviews, filmpjes
en zo veel meer.
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Polyvalent medewerker Abdijmuseum
In het Abdijmuseum kun je als polyvalent medewerker je steentje bijdragen in een prachtige, historische
omgeving. Je bemant het onthaal, springt administratief bij, helpt bij de verdere digitalisatie en
registratie van data en ondersteunt de uitbating van de gasterie (onder andere bij evenementen en/of
abdij-avonden). Schrikt variatie jou niet af? Dan is deze functie echt iets voor jou!
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Polyvalent medewerker Zuid-Abdijmolen
Wat denk je van deze unieke job aan de zijde van een ervaren
molenaar? Als polyvalent medewerker ben je verantwoordelijk
voor de ticketcontrole en het rondleiden van bezoekers op de
site. Je helpt daarnaast ook mensen bij het bestijgen en afdalen
van de trap. Waag je kans op deze unieke studentenjob!
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
- Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start
Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Polyvalent medewerker Duinenhuis
Het natuureducatief centrum Duinenhuis dompelt (zee)klassen, verenigingen, bedrijven of
vriendengroepen onder in alles wat onze kust te bieden heeft. Als jobstudent in het Duinenhuis ga je
enerzijds actief informatie geven en animatie verzorgen omtrent natuur en milieu aan bezoekers en
groepen. Anderzijds help je bij de uitoefening van uiteenlopende administratieve taken. Ga aan de slag
met je passie voor natuur en milieu en schrijf je in voor deze vacature.
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Polyvalent medewerker kassa openluchtbad Oostduinkerke
Als kassamedewerker verzorg je het onthaal van de
badgasten en registreer je de inkomgelden en
abonnementen. Je geeft informatie over de geldende
voorschriften van het zwembad. Een ideale job voor
plichtbewuste personen die houden van wat sociaal
contact.
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Koksijde-coach
De Koksijde-coach wordt proactief ingezet op het openbaar domein (vb: het strand) om mensen
te sensibiliseren en te herinneren om de veiligheids- en afstandsregels ter bestrijding van het
coronavirus te respecteren. Je gaat steeds vriendelijk, klantvriendelijk maar vooral veilig te werk.
Bij slecht weer kan je mogelijks polyvalent worden ingezet. Heb jij zin voor initiatief en ben je
steeds aandachtig? Solliciteer dan vlug als Koksijde-coach.
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:

#

-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021
Opgelet: indien COVID-19 gunstig evolueert kan deze job overbodig worden. Solliciteer alvast
ook nog voor een of meerdere andere functies.

Mooimaker
Wil je mee de strijd aangaan tegen zwerfvuil op het openbaar domein? In een team van 3 zorg je als
mooimaker voor een sensibilisering van netheid op het strand en op de Zeedijk, in de winkelstraten en/of
bij activiteiten. Je bent een informatiebron over het aanbieden van afval en neemt een actieve houding
aan om dag- en verblijfstoeristen hieromtrent de informeren. Smijt jezelf in de strijd ten voordele van
het klimaat!
Verloning: € 11,72 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start

Beschikbare periodes: 15 juli - 15 augustus 2021

Redder zwembad
Een zwembadredder houdt toezicht tijdens de openingsuren van het zwembad
en biedt onmiddellijke hulp indien bepaalde onveilige situaties zich stellen.
Aanvullend controleer je de kwaliteit van het zwembadwater, voer je bepaalde
onderhoudstaken uit en draag je mee zorg voor het materiaal (vb:
spelmateriaal) van het zwembad. Ben jij de waakzame, plichtbewuste kracht
waar wij naar op zoek zijn?
Verloning: € 11,67 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
- Leeftijd: min. 17 jaar de dag dat je start
- Diploma: houder zijn van Hoger reddersbrevet BLOSO of van een
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door BLOSO en een geldig bewijs
leveren (max. 1 jaar oud) van een door BLOSO erkende bijscholing
Beschikbare periodes:
- 20 – 30 juni 2021
- Juli en augustus 2021
- 1 – 5 september 2021

Schoonmaker zwembad
Lokaal Bestuur Koksijde heeft een mooi zwem- en recreatiebad ‘Hoge Blekker’
in Koksijde-dorp en een openlucht strandbad in Oostduinkerke-bad. Als
schoonmaker in het zwembad draag je de belangrijke verantwoordelijkheid om
de hygiëne in de gemeentelijke accommodatie op punt te houden. Je hebt een
oog voor detail en hecht een groot belang aan hygiëne. Wat denk je collega?
Verloning: € 11,67 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
- Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start
Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Redder aan zee
Zorg jij er graag mee voor dat badgasten kunnen genieten van een zorgeloze en veilige vakantie? Dat
ben jij de geknipte persoon om redder te staan aan zee. Redders aan zee houden toezicht en verzekeren
de veiligheid van badgasten, zwemmers en watersporters. Efficiëntie en verantwoordelijkheidszin staan
in deze rol centraal. Zo nodig biedt je ook de eerste hulp aan bij personen die in moeilijkheden verkeren.
Verloning: € 11,67 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 17 jaar de dag dat je start
Diploma: houder zijn van brevet redder aan zee WOBRA (voor een eerste aanstelling
volstaat het attest uitgereikt door WOBRA waaruit blijkt dat men slaagde voor de
proeven redder aan zee met uitzondering van de zeezwemproef) of van een WestVlaams hoger reddersdiploma uitgereikt door de Provinciale Commissie voor Zwem- en
Reddingsbrevetten, eventueel vergezeld van een bijscholingsattest

Beschikbare periodes:
-

Oproepweekend 22 – 23 mei 2021
Oproepweekend 29 – 30 mei 2021
Oproepweekend 5 – 6 juni 2021
12 – 30 juni 2021
Juli en augustus 2021
1 – 12 september 2021

Redder postoverste
De postoverste coördineert en superviseert een team van redders aan zee (groepen van 3 tot 5) zodat
de veiligheid in onze badstad ten allen tijde kan gegarandeerd worden. Je zorgt voor een efficiënte
toepassing van de voorgeschreven instructies in verband met veiligheid en grijpt in op een verantwoorde
manier. Kan jij je mannetje staan en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Stel je dan zeker
kandidaat als redder aan zee – postoverste!
Verloning: € 12,45 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 19 jaar de dag dat je start
Diploma: houder zijn van reddersbrevet en geslaagd voor een specialisatiecursus van
postoverste
Ervaring: min. 2 badseizoenen van minstens 1 maand tewerkstelling als redder of postoverste

Beschikbare periodes: zelfde als bij redder aan zee (zie hierboven)

Hulpposten (E.H.B.O.)
Heb jij een medische achtergrond en wil je hierin wat relevante ervaring opbouwen? Solliciteer dan zeker
om deze zomer te werken bij onze hulpposten. Je staat paraat om een eerste hulpverlening te bieden
bij incidenten op het strand of de openbare weg. Daarnaast vang je verloren kinderen op. Je waakt ook
over de voorraad om de gepaste medische bijstand te kunnen verzorgen. Indien nodig contacteer je op
een rustige manier de hulpdiensten (vb: ziekenwagen of politiediensten).
Verloning: € 11,67 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 17 jaar de dag dat je start
Diploma:
o Je dient geslaagd te zijn of min. het 1ste jaar gevolgd te hebben in de verpleegkunde,
geneeskunde of andere medisch gerelateerde studie (bewijzen via attest met een
geldigheidsduur 5 jaar of via behaald diploma)
o Houder zijn van brevet E.H.B.O. (opleiding van min. 24u)
o Houder zijn van brevet opleiding tot ambulancier

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021

Als monitor of hulpmonitor geef je een warm onthaal aan kinderen/jongeren en hun ouders. Je
organiseert, ondersteunt en begeleidt leuke activiteiten en stimuleert de aanwezigen om deel te nemen.
Je kan je kandidaat stellen voor 3 verschillende werkingen elk met hun specifieke insteek/doelgroep.
(Hulp)monitor Speelplekke (Buitenschoolse Kinderopvang)
Doelgroep: kinderen van 2,5 jaar tot en met het laatste jaar van de lagere school
Verloning:
-

Monitor: € 12,45 per uur
Hulpmonitor: € 11,67 per uur

Aanwervingsvoorwaarden:
-

-

Leeftijd:
o Monitor: min. 18 jaar de dag dat je start
o Hulpmonitor: min. 16 jaar het jaar dat je start
Diploma/ervaring:
o Hulpmonitor:
▪ Ervaring in het werken met kinderen
o Monitor:
▪ Een diploma of certificaat van het beroeps secundair onderwijs:
• Het 3de jaar van de derde graad ‘kinderzorg’ (en diploma’s hiermee
gelijkgesteld)
• De opleiding ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ van het
volwassenen onderwijs
• Het 3de jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’.

▪

▪

Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
• Het 2de jaar van de derde graad ‘sociale & technische wetenschappen’
• Het 2de jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ (oude
benaming: ‘bijzondere jeugdzorg’)
• Het 2de jaar van de derde graad ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen
(oude benaming: ‘verpleegaspirant’)
• Het 3de jaar van de derde graad ‘internaatwerking’
• Het 3de jaar van de derde graad ‘leefgroepenwerking’
• De opleiding ‘jeugd- & gehandicaptenzorg’ van het volwassenenonderwijs
Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
• Hoger onderwijs van een of meer cycli
• Hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type
• Universitair onderwijs van een of meer cycli
• Bacheloropleiding
• Masteropleiding

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021 (weekcontracten mogelijk)

(Hulp)monitor Speelveugel (Jeugddienst)
Doelgroep: kinderen van 5,5 jaar tot 14 jaar
Verloning:
-

Monitor: € 12,45 per uur
Hulpmonitor: € 11,67 per uur

Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 het jaar dat je start
Diploma/ervaring:
o Hulpmonitor:
▪ Voeling en interesse om te werken met kinderen/jongeren
▪ Max. 2 seizoenen aanstelling als hulpmonitor, daarna dien je je brevet
monitor/animator te behalen
o Monitor:
▪ Ervaring in het werken en begeleiden van kinderen/jongeren
▪ Attest animatorcursus
▪ Actieve ervaring in het jeugdwerk als leiding/begeleider is een meerwaarde

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021 (weekcontracten mogelijk)

Sportmonitor (Sportdienst)
Doelgroep:
-

Voor kleuters: organiseren van kampen met een combinatie van sport,
spel en knutselen.
Voor kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar: organiseren van
omnisportkampen met een ruim aanbod aan diverse leuke sporten.

Verloning: € 12,45 per uur
Aanwervingsvoorwaarden:
-

Leeftijd: min. 16 jaar het jaar dat je start
Diploma/ervaring:
o Nuttige sportervaring of kennis van sportactiviteiten
o Ervaring in het werken en begeleiden van kinderen/jongeren
o Diploma of volgen van opleiding sport gerelateerde richting is
een meerwaarde

Beschikbare periodes: juli en augustus 2021 (weekcontracten mogelijk)

Solliciteren doe je online via de website https://www.jobsolutions.be/register/6728. Dit kan tot en met 22
februari 2021.
Doorgaans worden er enkel contracten aangeboden voor een volledige maand. Slechts in bijzondere
omstandigheden kan een verlofdag worden aangevraagd. Enkel voor (hulp)monitoren wordt er een
uitzondering gemaakt, zij kunnen met weekcontracten aan de slag.
Tijdens het invullen van het sollicitatieformulier is het belangrijk dat je de juiste documenten uploadt
overeenkomstig de functie(s) waarvoor je je kandidaat stelt. Bekijk dus zeker goed de aanwervingsvoorwaarden. Hierbij nog een kort overzicht van de verplicht en optioneel toe te voegen documenten:
-

-

Verplicht:
o Uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maand
▪ Model 596.2 voor de (hulp)monitoren
▪ Model 595 voor alle andere functies
▪ Te verkrijgen via dienst Bevolking of online via het digitaal loket
o Inschrijvingsbewijs van je school voor het jaar 2020-2021 om aan te tonen dat je een
regelmatige student bent
▪ Te verkrijgen via het secretariaat of op de portaalsite van jouw school
o Relevant toe te voegen brevet op diploma – afhankelijk van je gekozen functie(s)
Optioneel:
o Eventuele andere attesten
o CV
o Foto van jezelf

Meer info over hoeveel je mag werken? Check https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html.
O ja, nog een leuk weetje om af te sluiten: als student betaal je slechts 2,71% solidariteitsbijdrage op
je vermelde brutoloon en ontvang je meestal bovenop je basisloon nog een haard- of standplaatstoelage
(mits voldaan aan een aantal voorwaarden).
Verder nog hulp nodig? Nog vragen? Contacteer ons per mail via sollicitaties@koksijde.be. Good luck!

