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Word jij één van onze nieuwe 

Educatief Medewerkers (m/v/x)? 

 
Help jij mee zaadjes te planten voor een betere, duurzame toekomst voor onze planeet? 
Vind je ook dat de kinderen en de jeugd daarin een sleutelrol zullen spelen? GoodPlanet 
werft momenteel een educatief medewerker aan in de Zuiderkempen om workshops en 
trajecten rond verschillende duurzaamheidsthema’s te begeleiden, voornamelijk bij 
leerlingen van de kleuter- en lagere school. 

 
 
Over GoodPlanet Belgium 

GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een 

duurzame samenleving. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en 

planten we zaadjes voor verandering. We maken duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en 

aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en 

activeren onze 100 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren 

en volwassenen over heel België. 

Ontdek meer op onze website: goodplanet.be/nl/over-ons  

 

Jouw rol en taken: 

Als educatief medewerker kom je terecht in een enthousiast en gedreven team van 

Duurzaamheidscoaches. Je voornaamste taken zijn: 

• Workshops geven in scholen, vooral aan kleuters en lagere schoolkinderen. De workshops 

zijn gebaseerd op bestaande draaiboeken en zullen zich bij aanvang voornamelijk binnen het 

thema circulaire economie situeren, meer bepaald rond het thema ‘afval’.  

• Daarnaast kan je gevraagd worden om workshops te geven binnen andere 

duurzaamheidsthema’s en voor een ander doelpubliek, ook in B2B context. 

 

https://www.goodplanet.be/nl/over-ons
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Dit profiel zoeken we: 

• Je hebt minstens één relevante ervaring in het begeleiden van groepen (via het geven van 

opleidingen, jeugdbeweging, workshops,…)  

• Je kan een educatieve boodschap brengen onder de vorm van een workshop, aangepast aan 

de competenties en de leefwereld van de doelgroep. Een basiskennis van de pedagogische 

principes van EDO (educatie voor duurzame ontwikkeling) komen hiervoor goed van pas. 

• Je hebt een aantoonbare kennis van duurzame ontwikkeling in het algemeen en bent bereid 

je kennis hierin ten allen tijde te verruimen. 

• Je bent een ‘zinzoeker’ met een persoonlijke interesse voor duurzaamheid en je voegt zelf 

de daad bij het woord. 

• Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden: 

o Je bent bereid je flexibel op te stellen en kan autonoom werken. 

o Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om contact te leggen met 

verschillend publiek (volwassenen, jongeren, kleinere kinderen…)  

o Je kan een boodschap overbrengen op een duidelijke, enthousiaste en 

gestructureerde manier. 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Kennis van het Frans is mooi 

meegenomen in onze tweetalige organisatie. Spreek je vloeiend Engels? Dan heb je een troef 

in handen om mee te draaien in onze B2B werking. 

• Je bent onmiddellijk beschikbaar.  

• Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een wagen. (gelieve dit duidelijk te vermelden in je 

cv) Dit is nodig om afgelegen scholen te bereiken en workshopmateriaal te vervoeren.  

 

Dit bieden we je: 

• Een contract van bepaalde duur tot aan de kerstvakantie aan 70% met grote kans op 

verlenging. Je uren worden verdeeld over de gehele werkweek; je werkt enkel tijdens de 

schooluren, de schoolvakanties ben je thuis. Je vertrekt hoofdzakelijk van thuis uit en 

bezoekt dagelijks scholen of bedrijven in je regio om workshops of trajecten te begeleiden.  

• Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team. 

• Correcte verloning volgens barema.  

• Een maaltijdcheque per gewerkte dag.  

• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen (€ 0,41/km) en de fiets (€ 

0,25/km).  

• Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer. 

 

Zo kan je solliciteren: 

Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie educatief 

medewerker Zuiderkempen” naar vacature@goodplanet.be  

mailto:vacature@goodplanet.be
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Woon je buiten deze regio en wil je toch graag solliciteren? Dat kan! Wij leggen nog steeds een 

wervingsreserve aan voor de andere regio’s van Vlaanderen en Brussel. Solliciteer in dat geval met 

je cv en motivatiebrief en als onderwerp “wervingsreserve duurzaamheidscoach”. 

 

Selectieprocedure: 

1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv 

2) Sollicitatiegesprek met praktijkoefening op kantoor in Brussel 

3) Indiensttreding zo snel mogelijk  

 


