Over DE MILIEUBOOT
De Milieuboot vzw speelt een maatschappelijk relevante rol op vlak van het duurzaam en integraal
waterbeheer van de Vlaamse rivieren en kanalen, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit.
Een belangrijk streefdoel is jongeren en volwassenen via informatie, educatie en sensibilisatie een
beter inzicht te geven in de milieuproblematiek en de natuurontwikkeling in en rond water en
waterlopen. Zo kan een mentaliteit van zorg en erkenning van de eigen leefomgeving versterkt
worden.
De Educatieve Milieuboottochten zijn het belangrijkste project om die opdracht concreet gestalte te
geven. Jaarlijks varen meer dan 10 000 jongeren en volwassenen uit heel Vlaanderen met de
milieuboot mee. De Milieuboot organiseert in samenwerking met andere organisaties, provincie- en
gemeentebesturen, overheidsdiensten ook studie- en ontmoetingsdagen of programma’s op
maat rond milieu- en natuurgerelateerde thema's. In internationaal verband wordt samengewerkt
met de vereniging Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières.
De werking van De Milieuboot wordt voor een belangrijk gedeelte gesteund door de Vlaamse
overheid, Departement Omgeving.
DE MILIEUBOOT in AALST zoekt
STAFMEDEWERKER NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
Vaste Job
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker natuur- en milieueducatie met standplaats Aalst voor de
milieueducatieve projecten van De Milieuboot vzw. Je maakt deel uit van een communicatie- en
educatieteam en staat mee in voor het uitwerken en begeleiden van educatieve projecten en
studiedagen op en om waterlopen, over water in al zijn aspecten, integraal waterbeleid, klimaat,
biodiversiteit.
Profiel












Je hebt een goede wetenschappelijke achtergrond (bachelor/master). Een goede kennis van
milieu, natuur, waterlopen en het beleid is een pluspunt.
Je hebt ervaring in het onderwijs en/of de educatieve sector. Je weet wat leerplannen zijn en
kent actuele pedagogische methodieken.
Je kan informatie boeiend en enthousiast overbrengen naar groepen kinderen, jongeren en
volwassenen.
Je kan educatieve pakketten ontwikkelen, maar ook activiteiten uitwerken, organiseren en
coördineren.
Je kan een team van lesgevers coachen, ondersteunen en opleiden
Je zorgt voor uitwisseling tussen verschillende educatieve projecten.
Je bent creatief, initiatiefrijk, communicatief en beschikt over een vlotte pen.
Je hebt een goede kennis van Office. Kennis van digitale educatieve tools zijn een pluspunt.
Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
Administratieve taken en sporadisch weekend- en/of avondwerk schrikken je niet af.
Actieve tweetaligheid Nederlands / Frans is een pluspunt.

Diploma
 Studiegebied Wetenschappen

Persoonsgebonden competenties
 creatief zijn
 samenwerken
 flexibel zijn
 zelfstandig werken
 plannen en organiseren
Talenkennis
 NEDERLANDS (zeer goed)
 FRANS (goed)
Werkervaring
Enkele jaren ervaring met educatie voor verschillende leeftijdsgroepen
Aanbod
Een gevarieerde job in een aangename werkomgeving.
Indien verantwoordelijkheid je niet afschrikt en je meer zoekt dan een ‘9 to 5 job’, dan kan je
doorgroeien naar een verantwoordelijke functie in onze organisatie.
Snelle indiensttreding.
Contract
 Vaste Job
 Contract van onbepaalde duur
 Voltijds (deeltijds bespreekbaar)
Plaats tewerkstelling
DE MILIEUBOOT
De Gheeststraat 16
9300 AALST
Toon op Verberg kaart
Waar en hoe solliciteren?
Per brief
Via e-mail: vanmieghem@milieuboot.be
Contact: Mevr. Riet Van Mieghem
DE MILIEUBOOT
De Gheeststraat 16
9300 AALST
Stuur je sollicitatiebrief en CV zo snel mogelijk.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en een schriftelijke proef.

