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Word jij één van onze duurzaamheidscoaches?
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren,
door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Bekijk onze organisatiefilm.

Jouw profiel:
Heb je een hart voor onze planeet? Werk je graag met kinderen en jongeren? Voel je je even goed
in je vel als je voor een volwassen publiek staat? Ben je een ideeënfontein, een bezige bij, een
meetrekker? Dan ben jij de ideale collega om ons enthousiast team te versterken.
Als ‘duurzaamheidscoach’ in scholen en bedrijven plant je dagelijks zaadjes voor een duurzame
samenleving – voor een Good Planet. Als je voor een (klas)groep staat, kan je je helemaal inleven:
jouw positieve motivatie werkt aanstekelijk. Je maakt de ideeën achter duurzame ontwikkeling
concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden en je zin
voor initiatief zet je mee GoodPlanet op de kaart.
Daarnaast hebben we jouw hulp nodig om mee te helpen met de planning van de agenda’s van de
andere coaches in jouw regio. Punctueel en gestructureerd werken kan je dus ook. We zoeken
iemand in regio West-Vlaanderen.

Dit profiel zoeken we:
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring. Sollicitanten met een
master in de Pedagogische wetenschappen kunnen rekenen op onze bijzondere aandacht.
Ervaring in het geven en/of ontwikkelen van workshops en pedagogische hulpmiddelen is
een pluspunt.
Je hebt inzicht in de mechanismen van gedragsverandering (7E model) .
Je hebt een basiskennis van het standaard Microsoft Office pakket.
Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden:
o Je bent bereid je flexibel op te stellen en kan autonoom werken, steeds gemotiveerd
om je eigen prestaties te verbeteren.
o Je bent klantgericht.

GoodPlanet Belgium vzw - asbl I Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I Brussel 1050 Bruxelles I T +32 (0)2 893 08 08 I www.goodplanet.be

•
•
•
•

o Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om op een vlotte,
professionele manier contacten te leggen met leerkrachten, schooldirecties en
klanten uit onze B2B werking. Zowel mondeling als schriftelijk (via mail, telefoon en
in persoonlijk contact).
o Je kan goed plannen en organiseren: je kan structuur aanbrengen in tijd en ruimte en
de juiste prioriteiten leggen, waarbij je blijk geeft van probleemoplossend vermogen.
o Je kan een boodschap overbrengen op een duidelijke en gestructureerde manier met
gepast gebruik van audiovisuele middelen.
o Je hebt pedagogisch inzicht.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Kennis van het Frans is mooi
meegenomen in onze tweetalige organisatie.
Je hebt een grote interesse in ecologie in het algemeen en in educatie voor duurzame
ontwikkeling in het bijzonder.
Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een wagen.
Je woont/verblijft in hogervermelde regio

Dit bieden we je:
•
•
•
•

•

Een contract voor een deeltijdse betrekking (4/5de) van bepaalde duur tot eind december
2020 met kans op verlenging.
Je werkt samen met een enthousiast en multidisciplinair team van coaches.
Je werkt hoofdzakelijk van thuis uit en bezoekt dagelijks scholen of bedrijven in je regio om
workshops of trajecten te begeleiden.
Je wordt correct verloond volgens barema. Per gewerkte dag krijg je een maaltijdcheque. Je
krijgt een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen (€ 0,35/km) en de fiets (€
0,24/km). Verplaatsingen met openbaar vervoer worden volledig terugbetaald.
Je wagen wordt bijkomend omnium verzekerd tijdens de dienstverplaatsingen.

Zo kan je solliciteren:
Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie
duurzaamheidscoach” naar hr@goodplanet.be ten laatste 21/09/2020.

Selectieprocedure:
Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv.
Verkennend gesprek via MS Teams.
Indiensttreding: onmiddellijk
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