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Word jij onze nieuwe senior project manager? 

 

GoodPlanet Belgium is de grootste duurzaamheidscoach voor scholen en bedrijven in 
België. Jaarlijks krijgen 500.000 kinderen en jongeren van 40 GoodPlanet-coaches elke 
dag workshops binnen een groot aantal projecten rond allerlei duurzaamheidsthema’s: 
natuur, circulaire economie, energie, klimaat, mobiliteit, duurzame voeding… Om een 
aantal van deze projecten in goede banen te leiden, zoeken we een project manager om 
het team te versterken. Bekijk onze organisatiefilm. 
 

Jouw rol en taken: 

Als senior project manager leid je een aantal cruciale projecten in goede banen. Je verzorgt de 

dagelijkse opvolging, de contacten met de opdrachtgevers en andere partners, de interne en 

externe inhoudelijke en financiële rapportage, en de opvolging van de projecten in de toekomst. Je 

overziet ook de planning van de workshops en activiteiten die binnen deze projecten gegeven 

worden. Je stuurt je team van coaches aan, organiseert geregeld bijeenkomsten en zorgt voor een 

aangename dynamiek. Omdat je al wat ervaring hebt als project manager, kan je ook de junior en 

medior project managers in onze organisatie mee adviseren en begeleiden. Om het contact met de 

basis niet te verliezen, ga je zelf regelmatig workshops geven in de scholen of bij bedrijven. Je 

coördineert daarnaast een project voor groot publiek voor een belangrijke private partner. Dankzij 

jouw vlotte communicatieve vaardigheden, je efficiënte opvolging en je goede feeling voor wat de 

klant wil zet je mee GoodPlanet op de kaart. 

We zoeken iemand die bereid is om zich regelmatig te verplaatsen in België, mogelijks ook in het 

buitenland. Thuiswerk wordt in onze tweetalige organisatie, zeker in deze tijden, aangemoedigd.  

 

Dit profiel zoeken we: 

Heb je een hart voor onze planeet? Plant je graag zaadjes voor een duurzame samenleving? Ben je 

een bezige bij, heb je een vlotte pen en neem je anderen graag mee in je verhaal? Dan ben jij de 

ideale collega om ons enthousiast team te versterken.  

https://www.youtube.com/watch?v=h_njWoEhe84
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• Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig en minstens 3 jaar ervaring als 

project manager.  

• Je kent de doelpublieken goed wat betreft curriculum, bezorgdheden, actualiteit, … en hebt 

ook inzicht in het functioneren van het onderwijssysteem en de bedrijfswereld. 

• Je hebt een zeer goede kennis van het werkveld en het netwerk met betrekking tot je 

projecten die zich voornamelijk bevinden binnen het GoodPlanet programma circulaire 

economie en duurzame steden. 

• Je kent de pedagogische principes van EDO (educatie voor duurzame ontwikkeling) 

• Je weet hoe je impact kan meten en genereren. 

• Je bent in staat om 3 of meer projecten tegelijk de beheren of om minstens 1 zeer complex 

project te beheren. 

• Je hebt een zeer goede thematische expertise in het thema van circulaire economie en 

duurzame steden. 

• Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden: 

o Structuur aanbrengen, plannen, organiseren en prioriteiten stellen, vormt voor jou 

geen probleem. 

o Je bent een echte teamspeler die goed communiceert en graag met anderen 

samenwerkt om een gezamenlijk doel te bereiken. 

o Je bent klantgericht, onderhoudt contacten en zoekt het midden tussen de wensen 

en behoeften van de klant en het belang van GoodPlanet.  

o Je stelt je flexibel op, met het oog op het doel dat je wenst te bereiken. 

• Je beschikt over volgende people management vaardigheden: 

o Je coördineert heel goed taken en medewerkers om je project vlot te laten verlopen 

en je projectdoelen te behalen. 

o Je bent een goede coach: je motiveert en stimuleert anderen tot persoonlijke 

ontwikkeling. 

o Je bewaakt de prestaties en houdt het welzijn van je team op peil. 

o Je schept het kader om je team optimaal te laten samenwerken aan de 

gemeenschappelijke doelen. 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, een goede actieve kennis van het Frans, 

zowel schriftelijk als mondeling.  

• Je kent het standaard Microsoft Office pakket. 

• Je bent onmiddellijk beschikbaar. 

 

Dit bieden we je: 

• Een 4/5 contract van bepaalde duur tot eind december 2020 met kans op verlenging. 

• Je werkt samen met een enthousiast en multidisciplinair team van coaches. 

• Je wordt correct verloond volgens barema (socio-culturele sector PC 329.03). Per gewerkte 

dag krijg je een maaltijdcheque. Je krijgt een kilometervergoeding voor verplaatsingen met 
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de wagen (€ 0,35/km) en de fiets (€ 0,24/km). Verplaatsingen met openbaar vervoer worden 

volledig terugbetaald. 

 

Zo kan je solliciteren: 

Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie project manager” 

naar hr@goodplanet.be  

 

Selectieprocedure: 

1) 23/10: eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv.  

2) 29/10: eerste ronde sollicitatiegesprekken in ons kantoor in Brussel. 

3) Indiensttreding: zo snel mogelijk  
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