GoodPlanet Belgium vzw zoekt voor een tijdelijk contract (bediende of student) en/of freelance:
Educatief medewerker/animator voor Oost-, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door
positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 50 medewerkers zo
350.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België
Voor het verzorgen van educatieve workshops rond afvalbeheer in kleuterklassen, en eerste
graad lager onderwijs is GoodPlanet Belgium vzw op zoek naar dynamische en enthousiaste
medewerkers of freelancers voor een tijdelijk contract/inzet tot eind juni.
Beschrijving van de functie:
Het geven van educatieve workshops over duurzaam afvalbeheer voor hogergenoemde doelgroep
tot het einde van dit schooljaar.
Gewenst profiel:
Je werkt graag met (jonge) kinderen en bent bereid je volledig in te leven in je rol.
Je hebt interesse voor duurzame ontwikkeling en leefmilieu.
Je kan zelfstandig werken.
Je bent vertrouwd met het gebruik van en je hebt een laptop ter beschikking.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan beschikken over een wagen.
Belangrijke competenties:
Initiatief
- komt uit eigen beweging tot actie
- onderneemt iets om de voortgang te versnellen
- doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren
- start zelf een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe opdracht
Zelfstandig werken
- kan met de nodige instructies aan de slag
- is stipt in het nakomen van afspraken
- kan werken zonder externe controle
- stuurt bij indien er fouten optreden
- werkt taken volledig en tijdig af
Resultaatgericht werken
- inventariseert beschikbare middelen
- streeft naar een maximaal resultaat
- zoekt naar de meest optimale werkmethoden
- grijpt in wanneer resultaten niet voldoen
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-

zet door bij tegenslag of problemen

Besluitvaardigheid
- kan snel een doordacht standpunt innemen
- neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit
- kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat
- kan alleen beslissen, zonder overleg met anderen
- informeert alle betrokkenen
- verdedigt een beslissing
Netwerken
- legt en onderhoudt relaties met mensen in en buiten de organisatie
- neemt initiatief tot samenwerking met andere diensten, ook buiten de organisatie
- kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei niveaus
- zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie,
steun en medewerking
- houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere diensten
- doorziet belangen en posities van anderen en kan daarmee omgaan.
Ons aanbod:
Een studenten- of bediendencontract of freelance overeenkomst van bepaalde duur tot de
zomervakantie.
Je werkt hoofdzakelijk van thuis uit, vanwaar je vertrekt naar de scholen die deelnemen.
Je wordt correct verloond volgens barema, km-vergoeding 0,34/km of 100% tickets openbaar
vervoer voor verplaatsingen.
Interesse ?
Stuur jouw motivatie en cv per e-mail asap naar:
GoodPlanet vzw tav Peter Hulpiau, vacature@goodplanet.be
In dienst: Zo snel mogelijk.

