
• Minimum 17 jaar zijn in het jaar van aanstelling, behalve voor monitor buitenschoolse kinderopvang, daar ligt de minimumleeftijd op 18 jaar
• Het aantal uren dat je als jobstudent mag werken tegen verminderde sociale bijdragen is beperkt tot max. 475 uur, werk je meer, dan dien je hogere sociale bijdragen te 

betalen
• Als monitor mag je tijdens het huidige kalenderjaar niet meer dan 25 arbeidsdagen presteren in dit stelsel bij één of meer werkgevers (cumuleerbaar met tewerkstelling als 

student).
• Met de toepassing Student@work (https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html) kun je checken hoeveel uren studentenarbeid je nog kan werken tegen 

verminderde sociale bijdragen.

We zoeken jobstudenten die onze 5 Koksijdse waarden mee willen helpen uitdragen: respect, open communicatie, collegialiteit, groei en positiviteit. Herken je jezelf in deze 
waarden? Dan is één van de onderstaande functies misschien iets voor jou!

Functie Diplomavereiste / bijkomende voorwaarde Functie inhoud 

Werkman (straatveger, papierprikker) 
(niveau E)

/ Je helpt actief mee met het netjes houden van het openbaar domein (straten, 
strand, pleinen,… ).

Redder aan zee (niveau E) 1. Brevet van redder aan zee uitgereikt door de WOBRA
Voor een eerste aanstelling volstaat het attest (geldigheidsduur 1 jaar) 
uitgereikt  door de WOBRA waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven 
(met uitzondering van de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet 
van redder aan zee – ofwel

2. West-Vlaams hoger reddersdiploma uitgereikt door de Provinciale Commissie 
voor Zwem- en Reddingsbrevetten; eventueel vergezeld van een 
bijscholingsattest 

Je houdt toezicht over de badende gasten. Indien nodig bied je onmiddellijk 
hulp aan personen die problemen krijgen tijdens, voor en na het baden, alsook 
de strandbezoekers. Controle van het zeewater. Uitvoeren van specifieke taken 
opgedragen door de postoverste.

E.H.B.O.-helper (niveau E) 1. Geslaagd zijn in het 1ste jaar verpleegkunde of geneeskunde (bewijzen 
a.d.h.v. attest geslaagd 1ste jaar – geldigheidsduur attest: 10 jaar) – ofwel

2. Houder zijn van een diploma van verpleegkunde of geneeskunde - ofwel
3. Houder zijn van een brevet van een E.H.B.O.-opleiding van minstens 24 

uur - ofwel
4. Houder zijn van het brevet van een opleiding “ambulancier”.

Je biedt letterlijk de 1ste hulp aan bij ongevallen, indien nodig verwijs je door en 
bij noodgevallen schakel je de hulpdiensten in. 

Kassier zwembad (niveau D) / Je onthaalt klanten, correct afrekenen, aanvullen van de automaten, afsluiten 
abonnementen.

Schoonmaker zwembad (niveau E) / Je helpt mee met het onderhouden van de verkleedruimtes en toegang tot het 
zwembad.

Redder zwembad (niveau E) Houder zijn van het Hoger reddersbrevet van het BLOSO of van een gelijkwaardig 
getuigschrift goedgekeurd door het Bloso en een geldig (max. 1 jaar oud) bewijs 
leveren van een door het Bloso erkende bijscholing.

Je houdt toezicht tijdens de openingsuren van het zwembad. Je biedt 
onmiddellijk hulp aan personen die problemen krijgen tijdens, voor en na het 
baden. Controle van het zwembadwater.
Uitvoeren van specifieke onderhoudstaken aan het bad en de badhal. Zorg 
dragen voor spelmateriaal, EHBO-benodigdheden, zuurstofflessen, ...

https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html


Polyvalent medewerker (niveau D) / Je kan ingezet worden om het onthaal of de administratie te ondersteunen 
bij de musea, Abdijmolen, evenementen toerisme, sociale media,…

Monitor buitenschoolse kinderopvang
(niveau E)

Eén van de volgende diploma’s of certificaten behaald hebben of de 
studierichting/opleiding volgen:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
- het derde jaar van de derde graad ‘kinderzorg’ (en diploma’s hiermee 
gelijkgesteld),
- de opleiding ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ van het 
volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’.
Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad ‘sociale & technische wetenschappen’
- het tweede jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ 
(oude benaming: ‘bijzondere jeugdzorg’),
- het tweede jaar van de derde graad ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen 
(oude benaming: ‘verpleegaspirant’),
- het derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’,
- het derde 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.

Je staat in voor een kwalitatieve opvang en begeleiding van kinderen uit het 
basisonderwijs. De monitor gaat op een pedagogische, verantwoorde, veilige 
en hygiënische manier om met de kinderen en stimuleert de kinderen in hun 
ontwikkeling.  

Hulpmonitor buitenschoolse
kinderopvang

(niveau E)

- ervaring in werken met kinderen Je stimuleert de kinderen in hun spel en ondersteunt de begeleiders van de 
kinderopvang bij hun taken.  

Monitor speelpleinwerking (niveau E) Animatorcursus en stage gevolgd hebben OF min. 1 jaar actieve ervaring hebben 
als leiding/begeleider in het jeugdwerk.

Je staat in voor het opmaken van een speelprogramma om de kinderen op 
de speelpleinwerking een gevarieerd spelaanbod aan te bieden en stimuleert 
de kinderen om actief deel te nemen aan de activiteiten.

Sportmonitor kleuterkamp/hulpmonitor
(niveau C)

- in het bezit zijn van minstens een diploma Secundair Onderwijs of gelijkwaardig.
- het bewijs leveren van nuttige sportervaring en/of kennis.

Je hebt een organiserende rol in de begeleiding van kleuters bij de 
activiteiten tijdens sport en spel, sportkampen.

Sportmonitor kamp lager onderwijs
(niveau C)

- in het bezit zijn van het bachelordiploma in de Lichamelijke Opvoeding of een 
bachelordiploma 
Sport en Beweging (of gelijkwaardig diploma) of het 2e jaar van één van deze 
richtingen volgen.

Je hebt een organiserende rol in de begeleiding van kinderen bij de 
activiteiten tijdens sport en spel, sportkampen.

Solliciteer je voor het eerst als redder aan zee, E.H.B.O-helper of als monitor speelpleinwerking, dan word je nog uitgenodigd voor een verkennend gesprek.


