De Milieuboot vzw
zoekt een
stafmedewerker natuur- en milieueducatie
standplaats Aalst (m/v)
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.
Jouw profiel:
 Je hebt een pedagogische achtergrond en een wetenschappelijk diploma (bachelor/master).
Gelijkwaardige kennis en vaardigheden door ervaring kunnen ook in aanmerking genomen
worden. Een goede kennis van milieu, natuur, waterlopen en het beleid is een pluspunt.
 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 stuurt bovendien een ploeg enthousiaste lesgevers aan.
 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 Outlook, Word, Excel en PowerPoint.
 Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
 Je bent flexibel en stressbestendig.
 Administratieve taken en sporadisch weekend- en/of avondwerk schrikken je niet af.
 Je beschikt over een rijbewijs en woont in Aalst of in de omgeving.
 Actieve tweetaligheid Nl. / Fr. is een pluspunt.
Wij bieden:





Wij bieden een gevarieerde job in een open en dynamische werksfeer.
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.
Voltijds contract van onbepaalde duur
Snelle indiensttreding

Solliciteren:
Mail je sollicitatiebrief en CV zo snel mogelijk naar:
De Milieuboot vzw, Dolores Baita, De Gheeststraat 16 – 9300 Aalst – baita@milieuboot.be
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en een schriftelijke proef.
Bedrijfsinformatie:
De Milieuboot vzw is een milieuorganisatie die zich via verschillende activiteiten en projecten inzet
voor een duurzaam en integraal beheer van de Vlaamse waterlopen.
De organisatie wil via informatie, sensibilisatie en educatie bijdragen tot een grotere bewustwording en
een beter inzicht in de vele functies, de waarde en het belang van onze waterlopen, van de ermee
verbonden omgeving en van water in al zijn aspecten. Wateroverlast, verdroging, watergebruik,
waterbesparing, de invloed van de klimaatveranderingen, biodiversiteit, het belang van water in de
stad: al deze thema’s komen in onze programma’s aan bod.
Doelgroepen zijn jongeren en volwassenen, individueel of in groepsverband: scholen, sociaal-culturele
verenigingen, geïnteresseerde burgers, specifieke doelgroepen zoals bv. gemeentelijke
mandatarissen, milieuraden, ....
Het belangrijkste project omvat ‘de educatieve milieuboottochten’ op de Vlaamse bevaarbare
waterlopen. Maar ook andere activiteiten zoals studiedagen, publicaties, nieuwsbrieven over water,
waterlopen en de omgeving van deze waterlopen behoren tot de werking van de vereniging.
De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het departement Omgeving van de Vlaamse
overheid.
Meer info via www.milieuboot.be

