
AANWERVINGSVOORWAARDEN JOBSTUDENTEN 
 

Functie Leeftijdsvoorwaarde Diplomavereiste / bijkomende voorwaarde 
Polyvalent werkman (straatveger,  
papierprikker, groendienst, logistiek, Golf ter 
Hille enz.)  
niveau E1-MIN 

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start Geen bijkomende voorwaarden 
 
 

Redder aan zee  
niveau E1-MIN 
 
 
 
 
 
 

min. 17 jaar zijn op de dag dat je start • 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 

• West-Vlaams hoger reddersdiploma uitgereikt door de Provinciale Commissie 

voor Zwem- en Reddingsbrevetten; eventueel vergezeld van een 

bijscholingsattest. 

Redder postoverste  
niveau E1-GEMIDDELDE  
 

min. 19 jaar zijn op de dag dat je start • Houder zijn van een geldig reddersbrevet en bovendien geslaagd zijn in de 

specialisatiecursus van postoverste. 

• Minimum 2 badseizoenen van minstens 1 maand tewerkstelling als redder of 

redder-postoverste. 

Hoofdredder aan zee 
niveau D4 
 
 

min. 21 jaar zijn op de dag dat je start • Houder zijn van het brevet van redder aan zee. 

• Minimum 5 badseizoenen van minstens 1 maand tewerkstelling als redder 

aan zee, redder-postoverste aan zee of hoofdredder aan zee hebben. 

E.H.B.O.-helper 
niveau E1-MIN 
 

min. 17 jaar zijn op de dag dat je start • Geslaagd zijn in het 1ste jaar verpleegkunde, geneeskunde of andere 

medisch gerelateerde studie (bewijzen a.d.h.v. attest – geldigheidsduur 

attest: 5 jaar) – ofwel 

• Minimum het eerste jaar volgen van de studies verpleegkunde, geneeskunde 

of andere medisch gerelateerde studie - ofwel 

• Houder zijn van een diploma van verpleegkunde, geneeskunde of andere 

medisch gerelateerde studie - ofwel 

• Houder zijn van een brevet van een E.H.B.O.-opleiding van minstens 24 uur 

- ofwel 

• Houder zijn van het brevet van een opleiding “ambulancier” 

Schoonmaker zwembad  
niveau E1-MIN 

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start Geen bijkomende voorwaarden 
 
 

Redder zwembad 
niveau E1-MIN  
 

min. 17 jaar op de dag dat je start • 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. 

Polyvalent medewerker  

niveau D1-MIN  

• Abdijmuseum Ten Duinen 

• Abdijmolen 

• dienst toerisme/Lego (combinatiefunctie) 

• dienst Communicatie (sociale media) 

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start Geen bijkomende voorwaarden 
 



• Openlucht zwembad Oostduinkerke 

(kassier) 

• Duinenhuis 

• dienst Personeel & HR 

• Mooimakers 

• Technisch Bureau 

• NAVIGO museum 

• Bibliotheek 

• Cultuur & Erfgoed 

• Koksijde Golf ter Hille 

• en andere diensten 

Monitor buitenschoolse kinderopvang  
niveau E1-MIN  
 

min. 18 jaar op de dag dat je start 
 

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 volwassenen 

onderwijs 

• 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 

Hulpmonitor buitenschoolse kinderopvang 
niveau E1-MIN 
 

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start 
 

ervaring in het werken met kinderen 
 

Monitor speelpleinwerking 
niveau E1-MIN  
 
 

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start • ervaring in werken of begeleiden van kinderen en/of jongeren 

• attest animatorcursus is een meerwaarde 

• actieve ervaring als leiding/begeleider in het jeugdwerk  

is een meerwaarde 

 

Hulpmonitor speelpleinwerking 
niveau E1-MIN 
 
 

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start • voeling en interesse hebben om te werken of begeleiden van kinderen 

(geen ervaring) en 

• je kan maximum 2 seizoenen aangesteld worden als hulpmonitor, 

 na 2 seizoenen kan je enkel aangesteld worden als je een brevet animator  

of monitor hebt behaald. 



Sportmonitor  
niveau C1-MIN   

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start • nuttige sportervaring en/of kennis van sportactiviteiten en 

• ervaring in het werken of begeleiden van kinderen en/of jongeren 

• diploma of het volgen van een opleiding sport gerelateerd is een meerwaarde 

Hoofdmonitor speelpleinwerking 
Niveau C1-MIN 

min. 16 jaar zijn in het jaar dat je start • in het bezit zijn van een attest animator en 

• ervaring hebben als monitor op de ‘Speelveugel’ 

 


