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Ben jij de gemotiveerde klimaatcoach die we zoeken?

De Federale Dienst Klimaatverandering is, in samenwerking met GoodPlanet, op zoek naar
Nederlandstalige

klimaatcoaches

die

van

oktober

2018

t.e.m.

juni

2019

sensibiliseringssessies zullen aanbieden in scholen (de derde graad secundair) over
klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme samenleving in 2050.
Deze klimaatcoach maakt deel uit van een zeer gemotiveerd team van Nederlands- en
Franstalige klimaatcoaches en krijgt de kans om een interessante en verrijkende vorming te
volgen. Andere aanvullende taken zullen binnen het team worden toegevoegd op basis van
ieders ervaringen en kennis.

De nieuwe educatieve webtool ‘My2050’, die in oktober 2016 gelanceerd werd, vormt de
basis voor dit sensibiliseringsprogramma bij jongeren.

Ontwikkel alvast je eigen toekomstscenario voor een koolstofarme maatschappij in 2050 via
deze educatieve webtool My2050.
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Bezit jij het juiste profiel?
Of kan je deze informatie doorspelen naar potentiële klimaatcoaches?

•
•
•
•

•
•
•

Universitair of gelijkwaardig diploma (laatstejaarsstudenten mogen ook solliciteren).
Multidisciplinaire kennis en ervaring op het vlak van duurzame ontwikkeling.
Uitstekende communicatievaardigheden.
Aanvullende universitaire of gelijkwaardige opleiding op het vlak van milieu- of pedagogische
wetenschappen, alsook relevante praktijkervaring in sensibilisering rond klimaatverandering
zijn toegevoegde waarden.
Bereid je te verplaatsen in je eigen regio/provincie (met openbaar vervoer of andere
alternatieven).
Ten minste tot juni 2019 gemiddeld één dag per week beschikbaar.
Op 1, 2 & 5 oktober beschikbaar om de klimaatcoachtraining te volgen.

Wat hebben we je te bieden?

•
•
•
•

•

Een kwaliteitsvolle opleiding tot klimaatcoach.
Een opleiding tot educatief medewerker voor de derde graad secundair onderwijs.
Een flexibele, tijdelijke en leuke job met vergoeding per gepresteerde dag volgens barematarief educatief medewerker.
De kans om relevante werkervaring op te doen op het vlak van educatie voor duurzame
ontwikkeling (en van klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme maatschappij
in het bijzonder).
De kans om deel te nemen aan een innoverend project onder begeleiding van twee
sleutelorganisaties in dit vakgebied (Federale Dienst Klimaatverandering & GoodPlanet) en
van hun geëngageerde en gemotiveerde teams.

Interesse om Klimaatcoach te worden?

Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk op 9 september 2018 naar n.gevers@goodplanet.be met als
onderwerp: Sollicitatie Klimaatcoach - Jouw provincie - Naam Voornaam. Gelieve ook aan te geven
naar welke regio's je bereidt bent te reizen.
Wij zullen vanaf 12 september contact met je opnemen als jouw aanvraag wordt geaccepteerd. De
sollicitatiegesprekken zullen in de week van 17 september plaatsvinden.

