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MOEV zoekt een 

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER 

VERKEERSVEILIGHEID (M/V/X) 
MOEV jij met ons mee? 

MOEV is de Vlaamse schoolsportorganisatie die alle kleuters, leerlingen en scholieren wil aan het 

bewegen en sporten krijgen. Hiertoe heeft MOEV een uitgebreid aanbod van bewegings- en 

sportactiviteiten binnen en buiten de lesuren, stimuleert MOEV de leerkrachten om met hun 

leerlingen meer te bewegen en minder lang stil te zitten en ondersteunt MOEV scholen om een 

kwaliteitsvol bewegings- en sportbeleid uit te bouwen. Momenteel is MOEV op zoek naar een 

enthousiaste medewerker voor het project Meester op de loopfiets in Anderlecht. 

 

Je functie 

Heb je een beetje tijd en vooral veel goesting om als monitor mee je schouders te zetten onder ons 

project ‘Meester op de loopfiets’ voor het 3de kleuter en/of het 1ste leerjaar tijdens de lesuren? 

Dan ben jij wie wij zoeken. Want bij MOEV weten we dat bewegen werkt! 

 

Je profiel & competenties 

• Je staat open voor nieuwe ervaringen en het opdoen van nieuwe kennis 

• Je hebt (of ontwikkelt) belangstelling voor de verkeersveiligheid van jonge kinderen (3de 

kleuterklas en 1ste leerjaar) 

• Je bent zelf een vaardige fietser 

• Je bent dynamisch, loyaal en respecteert de procedures 

• Je neemt initiatief en hebt voldoende zin voor verantwoordelijkheid 

• Je bent een kei in organiseren 

• Je bent sociaal en kunt goed overweg met kinderen en met andere aanwezige lesgevers van 

MOEV en/of onze partners. 

 

Voor een job als medewerker verkeersveiligheid kom je in aanmerking als: 
 
• Je vrij bent tijdens de schooluren vanaf maandag 30/01/23 tot en met vrijdag 10/03/2023, 

één of meerder dagen/week van 9u30 tot 11u30 en van 12u30 tot 14u30. (woensdag enkel 

in de voormiddag) 

• Je in het bezit bent van een uittreksel van het strafregister (model Artikel 596.2, 

minderjarigenmodel) 
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Ervaring en voorwaarden 

• Talenkennis: goede kennis van het Nederlands 

• Geen werkervaring vereist 

• Geen specifiek diploma vereist 

 

Wij bieden je 

• Een overeenkomst onder de wetgeving van artikel 17 of een vrijwilligerscontract of een 

studentencontract. 

• De mogelijkheid om je beschikbaarheid optimaal af te stemmen op het aanbod   

• Een team van professionals die jou mee ondersteunt waar nodig   

• De kans om je competenties ten volle in te zetten   

• Naargelang je overeenkomst een bruto uurloon volgens het barema PC 329.01, B3, 

assistent of een vrijwilligersvergoeding 

• Vergoeding voor woon-werkverkeer 

• Een uitdaging met voldoende variatie   

 

 

Plaats tewerkstelling 

Parking Decathlon, Olympische Dreef 50, 1070 Anderlecht. 

In opdracht van het Provinciaal secretariaat MOEV Vlaams-Brabant & Brussel, Janseniusstraat 47, 3000 

Leuven 

 

 

Interesse? 

Bezorg je motivatiebrief met cv voor aan Erik Azijn, via mail naar erik.azijn@moev.be. 

Gebruik “Project Meester op de loopfiets Anderlecht” als referentie. 

Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Erik op het 

telefoonnummer 016/31 99 40 
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WWW.MOEV.BE 

  
MOEV ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol, gestructureerd 

bewegings- en sportbeleid  uit  te  bouwen  én  in  te bedden in hun 

gezondheidsbeleid.  

 

Zo ontstaat er een bewegingsrijke schoolcultuur. 

 

 

M – Motivatie – MOEV brengt leerkrachten samen want samen werkt motiverend en verbindend.  

O – Ondersteuning – De MOEV-schoolondersteuners activeren de school om het bewegings- 

beleid kwalitatief uit te bouwen. Ze  bieden tips, stellen educatieve materialen, activiteiten en 

projecten voor als bewegingsinitiatieven tijdens de schooldag. 

E – Expertise – MOEV is dé door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor beweging in 

onderwijs. Jarenlange ervaring in het werkveld, dicht bij de leerkrachten en de leerlingen, levert heel 

wat professioneel advies op. 

V – Vernieuwing – Vlaanderen – Vitaliteit – MOEV kiest voor de weg van vernieuwing om te 

komen tot een prikkelend, activerend aanbod voor alle Vlaamse scholen. 

 


