
 
Vacature Sportanimator 
 
We zijn op zoek naar sportanimatoren voor een zomerkampen of losse 
namiddagen in juli of/en augustus.  
 
Organisatie 
 
Sportaround vzw is een vzw die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen. 
Onze organisatie bestaat voornamelijk uit heel geëngageerde vrijwilligers.  
 
Sportaround organiseert verschillende activiteiten waar alle kinderen welkom 
zijn zoals o.a. naschoolse sport, omnisport, kampen en enkele jaarlijkse 
evenementen. Gedurende de zomer gaan we met onze sportkar op pleintjes in 
Gent met kinderen sporten en spelen.  
 
Functie 
 
We zijn op zoek naar sportanimatoren/lesgevers voor onze sportkampen in de 
zomer. (voetbalkampen en omnisportkampen) Deze gaan door op FC Rooigem. 
Heel enthousiaste kindjes uit de buurt die graag samen sporten en spelen, je 
begeleidt de kinderen en maakt er een super toffe week van. 
 
Voor onze sportkar zoeken we sportanimatoren die met een bakfiets vol sport- 
en spelmateriaal elke dag een ander pleintje in Gent gaan animeren. Je 
begeleidt de kinderen en brengt hen samen door mee met hen te sporten. Je 
entertaint de kinderen en bezorgt hen een leuke actieve namiddag. De 
kinderen mogen vrij sporten en zelf kiezen welke sport ze willen beoefenen. 
Natuurlijk probeer je de kinderen iets bij te leren en tover je elk pleintje om tot 
een actief veilig terrein. 
 
Profiel 
 
Jij bent sociaal, zelfstandig en werkt graag met kinderen.  
Jij hebt een passie voor sport en bent een geboren entertainer. 
Bij voorkeur heb je ook enige werkervaring in (één van) deze sectoren, maar we 
zoeken vooral naar een gedreven persoonlijkheid met ambitie. 
Je bent flexibel en je kan je goed aanpassen aan verschillende soorten 
werkomgevingen. 



 
Diplomavereisten 
 
We stellen geen specifieke diplomavereiste, we willen graag iedereen de kans 
geven zijn motivatie en inzichten met ons te delen. Ervaring en opleiding in de 
sport / animator / werken met kinderen en jongeren / … zijn natuurlijk een 
meerwaarde. 
 
Verloning 
 
Je wordt vergoed via een vrijwilligerscontract. Hoeveel je verdient, varieert 
afhankelijk van je ervaring, diploma of attesten. Meer info op een persoonlijk 
gesprek. 
 
Plaats van tewerkstelling 
 
De sportkampen gaan door op FC Rooigem (Papiermolenstraat 1, 9000 Gent) 
De sportkar staat in Gentbrugge en/of Ekkergem. Vandaar zal je jou elke dag 
verplaatsen naar een ander pleintje.  
 
Sollicitatie 
 
Mailen naar info@sportaround.be. 
 
Meer info:  Annelies De Vydt  

0493 85 48 88 
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