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Vacature educatief medewerker Horizon Educatief vzw
Onbepaalde duur – fulltime (38u) – Oostende

Horizon Educatief begeestert mensen om de veelzijdigheid van onze kust te ontdekken. Hierbij legt Horizon
Educatief vooral het accent op natuur en milieu, mondiale vorming en erfgoed. De activiteiten van deze
educatieve dienst leggen linken met duurzaamheid in een zo breed mogelijke context. Creativiteit en
ervaringsgericht werken staan centraal in het aanbod van begeleide ateliers, pakketten op maat en vorming.
Horizon Educatief richt zich in eerste instantie tot het onderwijs, maar organiseert ook ateliers, activiteiten en
pakketten op maat voor andere groepen, verenigingen en families.

Wij zijn op zoek naar een medewerker die mee het inhoudelijk gedeelte van onze educatieve werking kan
invullen en de algemene werking van onze organisatie kan ondersteunen. De aan te werven persoon zal dit
doen in nauwe samenwerking met het team en vrijwilligers.

Wat houdt de functie in?

- Uitwerken van een educatief aanbod voor kinderen en jongeren in schoolverband. Ontwikkelen van
educatieve producten binnen drie inhoudelijke pijlers: natuur en milieu, erfgoed en mondiale thema’s.
Bijhorende materialen en voorzieningen didactisch, maar ook speels en fascinerend uitwerken. Sporadisch
ook zelf workshops begeleiden.

- Opnemen van voorbereidende en ondersteunende taken binnen een educatieve dienst: praktische
organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging en naverwerking, enz.

- Continu gesprekken voeren met het onderwijs, nieuwe behoeften en inzichten detecteren om zo de
educatieve werking te optimaliseren.

- Uitwerken en begeleiden van vormingssessies voor leerkrachten en vrijwilligers i.v.m. bestaande en/of
nieuwe educatieve pakketten.

Wat vragen wij?

- Je hebt een diploma hoger onderwijs (bij voorkeur met een sterke link met de educatieve sector;
lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen, sociaal-cultureel werk) of gelijkwaardige verworven
competenties.

- Je hebt goede kennis van de onderwijssector en de vereisten van de onderwijssector t.a.v. educatieve
pakketten.

- Je kunt vrijwilligers motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
- Je kunt zelfstandig werken maar ook vlot meedraaien in een klein team.
- Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt goed omgaan met stresssituaties.
- Je kunt bij een gevarieerd takenpakket de nodige prioriteiten stellen en deadlines respecteren.
- Je bent milieubewust en je hebt interesse in natuur en milieu, erfgoed en mondiale thema’s.
- Je bent vertrouwd met courante softwarepakketten (MS Office, MailChimp, …) en hebt sterke

redactionele vaardigheden.
- Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
- In de regio wonen is een pluspunt.
- Attitudes: zelfstandig, sociaal, creatief, ondernemend, gestructureerd, resultaatgericht, communicatief en

klantgericht.
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Wat bieden wij?

- Een voltijds contract, onbepaalde duur.
- Een salaris volgens paritair comité 329.01 barema E4 van de socioculturele sector.
- Een leuke, aangename en inspirerende werkplek aan zee.
- Fietsvergoeding en volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer.
- Horizon Educatief spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd, …).

Vragen?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je contact opnemen met Marleen Willaert
(0479 39 89 20 of marleen@horizoneducatief.be).

Interesse?

We vragen je ten laatste op 2/01 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je
diploma te sturen naar Horizon Educatief, Fortstraat 128, 8400 Oostende of naar info@horizoneducatief.be.

Op 6/01 krijg je bericht over het verdere verloop van de selectieprocedure. De aan te stellen persoon gaat zo
snel mogelijk aan de slag.


