BEGELEIDER JEUGDRAAD BEST (M/V)

De leden van de jeugdraad van Best zoeken vanaf het schooljaar 2022-2023 twee nieuwe begeleiders.
Ben jij die enthousiasteling die de kinderen (leeftijd 10-12 jaar), samen met de andere twee
begeleiders, de komende schooljaren helpt om mooie dingen te doen voor de kinderen van
Best? Lees dan snel verder!
Wat doe je als begeleider?
Het werk als begeleider is vooral erg leuk! De kinderen werken in werkgroepjes aan hun plannen. Samen
met de andere begeleiders help je deze werkgroepjes om de plannen tot uitvoering te brengen.
• Je begeleidt en stimuleert de jeugdraadsleden bij het uitwerken van hun ideeën, voorstellen en plannen;
• Je bent vraagbaak voor de leden, hun leerkrachten en ouders;
• Je bent aanwezig bij de bijeenkomsten van de jeugdraad (12 keer per jaar een werk- of
raadsvergadering, 1 jaarlijks uitstapje en incidenteel -indien noodzakelijk- een extra afspraak met de
kinderen tussendoor).
Wat vragen we van je?
• je vindt het leuk om te werken met kinderen uit de
groepen 7 en 8 van de basisschool;
• je voelt je betrokken bij de gemeente Best;
• enkele uurtjes per week van je tijd, deze tijd is
flexibel in te delen;
• een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Wat bieden we je?
• Een fijne, informele samenwerking tussen de
begeleiders onderling en met de jeugdgriffier.
• Als begeleider werk je vrijwillig. Wel kom je in
aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding en mag je uiteraard gemaakte onkosten declareren. De
gemeente zorgt bovendien dat begeleiders en jeugdraadsleden verzekerd zijn.
• Jeugdraadsleden zitten maximaal twee jaar in de jeugdraad. Voor begeleiders is geen termijn gesteld.
• De andere begeleiders werken je in, je leert al doende om zelfstandig met de kinderen aan de slag te
gaan, natuurlijk steeds in samenwerking met het team van begeleiders en jeugdgriffier.
Meer weten?
Wil je meer weten? Op www.gemeentebest.nl/jeugdraad vind je meer algemene informatie over de
jeugdraad en de raadsvergaderingen. Kijk ook op onze socials voor actuele info over wat de jeugdraad doet:
www.facebook.com/jeugdraadbest en www.instagram.com/jeugdraadbest!

Aanmelden
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Stuur dan snel een mail met je motivatie en je achtergrond naar
jeugdraad@gembest.nl. De begeleiders nodigen je dan op korte termijn uit voor een gesprek.
Daarna een keer meelopen tijdens een werkvergadering is onderdeel van de procedure. Zo kun jij ervaren
hoe het er bij de jeugdraad aan toe gaat en het helpt de begeleiders een goede keuze te maken.

