
                                                JOBSTUDENTEN GEZOCHT  
       VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

 
Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten tijdens de zomermaanden voor 
volgende gemeentelijke diensten: 

 

• DIENST SPORT EN JEUGD 
• 1 deeltijdse (25/38) jobstudent(e) van 1/7/2021 tot en met 16/7/2021 
• 1 deeltijdse (25/38) jobstudent(e) van 2/8/2021 tot en met 27/8/2021 

 
Omschrijving: 

Tijdens de zomervakantie heerst er zes weken lang in de sporthal een zeer gezellige drukte. De 

dienst Sport en Jeugd organiseert er sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpasactiviteiten. 

Heb jij zin om de dienst Sport en Jeugd te ondersteunen? Ben je een vroege vogel die in de 

namiddag graag nog wat vrije tijd heeft? Laat dan zeker van je horen! 

 
Taken:  

o Assistentie bij vooropvang  
o Assistentie tijdens sportkampen bij kinderen die extra begeleiding nodig hebben 
o Administratie (sportkampen, opmaken kalenders, mutualiteitspapieren,…) 
o Algemene werking sportdienst 
o Uren: dagelijks van 7u tot 12u (uitzondering mogelijk) 

 
Kwalificaties en profiel: 

Wij zoeken een student die: 

o sociaal is  
o graag met kinderen omgaat 
o stipt en flexibel is 
o zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 
o zin voor initiatief heeft 

 
Een basiskennis van de Microsoft Office-toepassingen is vereist. 

Als student in een pedagogische studierichting of de studierichting LO of als u ervaring heeft in 

de sportwereld of het jeugdwerk beschikt u over een extra troef. 

 
 

• BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET VINKEMOLENTJE 
• 2 voltijdse jobstudenten (1 voor juli en 1 voor augustus) 

Taken: 
o Toezicht en begeleiding van kinderen in de buitenschoolse kinderopvang  
 
Kwalificaties: 

- Leeftijdsvereiste:  
o Minimum 19 jaar zijn of worden in 2021 
o Medisch attest (vaccinatiebewijs) 
o Studenten die een pedagogische richting volgen/hebben gevolgd (technisch/beroeps 

middelbaar onderwijs of hoger onderwijs) of studenten in het bezit van een bachelor 
diploma. 
 
 

 
 

 



        JOBSTUDENTEN GEZOCHT  
        VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

 
 

 
• BIBLIOTHEEK 
• 2 voltijdse administratieve jobstudent(e)n voor 1 maand (1 in juli, 1 in augustus 2021) 

Taken : 
o Hulp bieden bij een brede waaier aan taken eigen aan de bib: inleverbus leegmaken, 

balie opruimen, kranten en tijdschriften klaarmaken voor de uitleen, boeken 
wegsteken, collectie op orde houden, briefwisseling, afvoer tijdschriften en boeken, 
labels controleren, … 

o Hulp bij activiteiten van toerisme en lokale economie 
 
 

Kwalificaties en profiel : 
o Minimum 18 jaar zijn 
o Interesse hebben voor het bibliotheekwerk 
o Bereid zijn om tijdens de openingstijden van de bibliotheek te werken (’s avonds en 

tijdens het weekend) 
 

• GRONDGEBIEDSZAKEN 
1 voltijdse administratieve jobstudent(e) voor 4 weken 

 
Kwalificaties en profiel : 
o Hoger onderwijs gestart 
o Minimum leeftijd 18 
o  

• BURGERZAKEN 
• 1 voltijdse administratieve jobstudent(e) voor 3 weken (eindaugustus – begin september) 

Taken : 
o Hulp bieden bij een brede waaier aan taken eigen aan de dienst burgerzaken.  
o Klassement, afspraken maken  met burgers…. 

 
 

Kwalificaties en profiel : 
o Minimum 18 jaar zijn 
o Interesse in de werking van de dienst burgerzaken 
o Bereid zijn om tijdens de openingstijden van de dienst burgerzaken te werken 

(maandagavond) 
 

Het gemeentebestuur acht het noodzakelijk zo veel mogelijk beroep te doen op relevant gekwalificeerde 
jobstudenten d.w.z. studenten die studies hebben aangevat die op termijn tot de nodige kwalificaties 
leiden. 
 

Ons aanbod: 

Je ontvangt een wedde op niveau E (bruto geïndexeerd jaarsalaris bedraagt 22 616,43 euro – bruto 

maandloon  

 

Interesse? 

Bezorg ons jouw motivatiebrief, cv en een uittreksel uit het strafregister (model 1 voor de bieb en 

grondgebiedszaken en model 2 voor de sportdienst en de buitenschoolse kinderopvang) uiterlijk op 

vrijdag 26 maart 2021 (verzendingsdatum geldt) per brief gericht aan college van burgemeester en 



schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele, of per mail personeel@oosterzele.be. De selectieproeven vinden 

plaats vanaf 6 april 2021. 

Surf naar www.oosterzele.be/jobs voor de taken, kwalificaties en profiel of contacteer dienst 

Personeel telefonisch 09 363 99 55, per mail: personeel@oosterzele.be voor bijkomende inlichtingen.  

Gemeentebestuur Oosterzele zet zich in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. 

De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst. 
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