
 

 

 

 

 

 

 

Vacature dansjuf kinderdans – kleuterdans 

 

Body Fit is een familiaal bewegings- en gezondheidcentrum waar je tercht kan voor 

danslessen, fitness onder begeleiding en kinesitherapie.  

Onze dansschool telt zo’n 300 leerlingen. We bieden verschillende stijlen aan en 

streven naar een indeling op leeftijd- en dansniveau. Ons aanbod bestaat uit 

recreatieve lessen voor plezier, technieklessen en competitie. 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een dansjuf  meer bepaald voor 

het verzorgen van de les(sen) woensdagmiddag. 

 

LESGEVER KLEUTER- EN KIDSDANCE (m/v) 

Geven van wekelijkse dansles aan kleuters en kinderen van het 1ste + 2de leerjaar. 

Tijdens deze danslessen staan verschillende benaderingswijzen centraal, waarbij 

beweging, dansplezier en creativiteit een belangrijke rol spelen.  

 

Jouw profiel 

- Je hebt een passie voor dans en lesgeven aan kinderen 

- Je hebt een grote affiniteit met dans en het werken met kinderen  

- We stellen geen specifieke diplomavereiste. Ervaring en opleiding in de 

sport /animator / lesgeven / jeugdbeweging zijn natuurlijk een 

meerwaarde. 

- Bij voorkeur zoeken we lesgevers die in het bezit zijn van een diploma 

kleuteronderwijs, lager onderwijs, lichamelijke opvoeding, initiator dans of 

studenten die momenteel deze opleiding volgen.  

- Bereidheid tot bijscholing en bijleren.  

- Beschikbaar om les te geven op woensdagmiddag 

 

DANSDOCENT KLASSIEK BALLET (m/v) 

Geven van leuke en creatieve lessen klassiek ballet aan kinderen van 5 tot 12 jaar.  

 

Jouw profiel 

- Je hebt een grote affiniteit met dans en het werken met kinderen 



 

- Je hebt voldoende danstechnische ervaring in klassiekballet 

- Bij voorkeur zoeken we lesgevers die in het bezit zijn van een diploma 

bachelor docent dans, kleuteronderwijs, lager onderwijs, lichamelijke 

opvoeding, initiator dans, trainer B of studenten die momenteel deze 

opleiding volgen.  

- Bereidheid tot bijscholing en bijleren.  

 

Functieomschrijving 

- Je bent verantwoordelijk voor het geven van een danscursus 

- Engagement voor een gans schooljaar: 2 periodes van 14 lessen 

- Je les voorbereiden, zorgen voor voldoende variatie en uitdaging in je 

lessen. (voorbeeld jaarplannen en lessen zijn ter beschikking) 

- Om de 2-jaar werken we naar een toonmoment in een dansshow 

- Veilig, verantwoord en gemotiveerd lesgeven 

- Je bent vlot Nederlandstalig 

Wat bieden wij jou? 

- Een informele werkomgeving met een aanspreekbaar beleid en gedreven 

collega’s 

- Een correct loon en stipte uitbetaling volgens diploma 

o Ofwel onder jobstudentencontract 

o Ofwel op zelfstandige basis 

o Ofwel als flexijob 

- Zelfstandigheid en mogelijkheid tot creativiteit in je eigen les met je eigen 

leerlingen. 

- Nette dansstudio’s 

- Duidelijke communicatie en organisatie 

- Interne opleiding en bijscholing 

Hoe solliciteren? 

Stuur je dans-cv naar ilse@bodyfit.be 

 

Body Fit – Pro Danza 

Nieuwstraat 11-17 

8970 Poperinge 

GSM Ilse 0473 88 75 72 
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