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Vacature EDUCATIEF MEDEWERKER NME 

Onbepaalde duur – deeltijds (4/5) –  Oostende 

 

Horizon Educatief wil iedereen zot maken van de zee. Hierbij legt Horizon Educatief vooral 
het accent op natuur/milieu, klimaat en kusterfgoed. 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 voor kinderen, gezinnen, verenigingen, 
toeristen,…. 

Wij zijn op zoek naar een educatief medewerker die bestaande en nieuwe projecten kan 
uitwerken.  

 

Wat houdt je functie in? 

Je helpt mee om het educatief aanbod voor zowel het onderwijs als 
families/bedrijven/gezinnen verder uit te werken. Hiervoor ontwikkel je nieuwe sessies en 
fris je de bestaande sessies op. Dit doe je in samenspraak met de andere collega’s. Waar 
nodig spring je zelf in bij het begeleiden of verzorgen van activiteiten. Je begeleidt en 
ondersteunt vrijwilligers bij de dagelijkse werking. 

Daarnaast werk je verder aan diverse lopende STEM-projecten. Het uitwerken en 
begeleiden van vormingssessies voor leerkrachten en vrijwilligers i.v.m. bestaande en/of 
nieuwe educatieve pakketten behoort eveneens tot je takenpakket. 

Occasioneel weekend- en/of avondwerk is mogelijk. De medewerker voert een dialoog 
met de doelgroep onderwijs, jeugdwerk, natuur- en milieueducatie en diverse 
overheden en partnerorganisaties. 

 

 

 



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). 

- Wetenschappelijke kennis en kennis van mariene fauna en flora strekt tot 
aanbeveling. Je kunt dit aantonen met een relevant diploma of voldoende ervaring 
in het werkveld.  

- Je bent milieubewust en hebt een sterke interesse in natuur en milieu in het 
algemeen. Je bent niet afgeschrikt door de technische kant van wetenschappen 
(robotica, microbit, duurzame energie,…). Technische handvaardigheid is een 
pluspunt. 

- Je hebt een 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 je werk zelfstandig organiseren maar ook vlot meedraaien in een klein 

team. 
- Je kunt bij een gevarieerd takenpakket de nodige prioriteiten stellen en deadlines 

respecteren.  
- Je bent stressbestendig en past je makkelijk aan veranderende omstandigheden 

aan. 
- Je bent vertrouwd met courante softwarepakketten en hebt sterke redactionele 

vaardigheden. 
- Attitudes: zelfstandig, sociaal, creatief, ondernemend, flexibel, bereidheid tot 

samenwerking, gestructureerd, resultaatgericht, nauwgezet.  
 

Wat bieden wij? 

- Een leuke, aangename en inspirerende werkplek vlak aan zee (Fortstraat 128, 
Oostende). 

- Een deeltijds contract (4/5), zo snel mogelijk te starten. 
- We verlonen je conform de barema’s van het paritair comité 329.01. 
- Maaltijdcheques. 
- We moedigen het gebruik van duurzaam woon-werkverkeer aan door middel van 

een fietsvergoeding en/of tussenkomst in een abonnement openbaar vervoer.  
 

Interesse? 

Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je 
diploma naar ruth.teerlynck@horizoneducatief.be, ten laatste op maandag 24 januari 
2022. Na een eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv worden de 
geselecteerden uitgenodigd voor een gesprek op maandag 31 januari (onder 
voorbehoud).  
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