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Gezocht: Coördinator voor ons zomer-animatieteam in Frankrijk!  
 

Onder de Franse zon werken als onze coördinator zomer-
Animatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Want JIJ bent de coördinator die samen met een enthousiaste groep vrijwilligers onze animatie tot een succes gaat maken! 
Je werkt georganiseerd, hebt een ontspannen en open houding en hebt zeker kennis van of ervaring met het werken met 
kinderen. Je begeleidt en motiveert een team van vrijwilligers en stuurt deze aan. Samen met je team zorg jij voor de 
herinneringen die de kinderen (én hun ouders) meenemen naar huis. Jij maakt van hun vakantie een vakantie om nooit te 
vergeten! Je bent beschikbaar voor de zomer 2019 (week 27 tot en met week 36). 
 
Wat ga je doen? 
• Je geeft leiding aan het animatieteam (variërend van 10 tot 38 vrijwilligers); 
• Je organiseert, samen met vrijwilligers, een animatieprogramma (denk hierbij aan knutselen in de ochtend, speurtochten in 
de middag en waterspellen bij warm weer); 
• Je stemt het animatieprogramma af met de ouders; 
• Drie avonden in de week zorg jij met jouw team voor de organisatie van een kampvuur, bonte avond of andere activiteiten 
voor de hele familie; 
• Je draagt zorg voor administratieve afhandeling ten behoeve van de facturering. 
 
Wat heb jij in je mars? 
• Je werkt georganiseerd, hebt overzicht en werkt punctueel met betrekking tot de administratieve afhandeling; 
• Je weet hoe je een gevarieerd team vrijwilligers kunt aansturen en motiveren; 
• Je hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen en bent creatief sterk in het initiëren van nieuwe ideeën; 
• Je houdt van kamperen en het buitenleven; 
• Je hebt ervaring als animator, ervaring in het leiden van een (animatie)team is een pré; 
• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met kinderen en hebt inzicht/kennis/ervaring in de omgang met kinderen met 
een beperking; 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau; 
• Je kunt een geldig VOG verstrekken. 
 
Wie zijn wij? 
Camping Parc de la Brenne (Frankrijk) is een door Nederlanders opgezet speciaal vakantiepark voor gasten met een 
beperking.  Stichting vrienden van Domaine de Puylagorge organiseert elke zomer op dit park een aangepast 
animatieprogramma waar alle kinderen, met en zonder beperking, aan deel kunnen nemen. Hierdoor wordt een handicap 
nooit als een beperking ervaren. Op die manier wordt elk verblijf op camping Parc de la Brenne een onvergetelijke en 
ontspannen vakantie voor iedereen! 
 
Kom jij bij ons werken? 
Naast salaris zorgt de stichting voor onderdak op de camping (caravan), eten/drinken en een reiskostenvergoeding. 
Daarnaast zorgen we voor een gezellige reünie met je team na afloop van het seizoen, ontstaan er vriendschappen voor het 
leven en heb je uiteraard een zomer om nooit te vergeten! 
 
Ben jij klaar voor dit avontuur? Solliciteer dan voor 31 januari 2019 door je motivatie, CV en 2 referenties te sturen via 
info@vriendenvanpuyagorge.eu. Neem voor meer informatie of vragen contact op via Whatsapp met: +31683944761.  
 
De sollicitatiegesprekken zullen op 12 februari 2019 plaatsvinden in het Van der Valk Hotel in Utrecht. 
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