
 

 

Horizon Educatief 
Fortstraat 128  
8400 Oostende 

059/32.21.83 
 

info@horizoneducatief.be 

www.horizoneducatief.be 
BE0457.440.716 
BE68 7360 7660 7634 
 

Vacature EDUCATIEF MEDEWERKER NME 

Onbepaalde duur – voltijds of deeltijds (4/5) –  Oostende 

 

Horizon Educatief wil iedereen zot maken van de zee. Zeeën en oceanen zijn belangrijk 
voor het leven op aarde. Door educatieve activiteiten - dikwijls met een hoek af - aan 
te bieden, willen we onze passie en liefde voor de zee meegeven. Zo leren mensen de 
zee beleven,  waarderen en beschermen. We willen dat mensen duurzaam omgaan 
met onze planeet en dat ze de rol van de zee daarin (h)erkennen.  

We zijn voornamelijk actief binnen het onderwijs maar willen ook in de sector van de 
vrije tijd de liefde en passie voor de zee meegeven aan gezinnen, toeristen en groepen. 

We zoeken iemand die al even ‘zot van de zee’ is als wij en die deze bezieling verder kan 
uitdragen. 

 

Wat houdt je functie in? 

Wij zijn op zoek naar een educatief medewerker die bereid is om in een klein team te 
functioneren. Het takenpakket wordt collegiaal verdeeld zodat je je vaardigheden 
optimaal kan inzetten. Daarnaast kan je ook rekenen op de steun van bestuursleden en 
vrijwilligers. 

• Educatieve taken: het ontwikkelen van het educatief aanbod voor zowel het 
onderwijs als families, bedrijven, gezinnen, toeristen... Hiervoor ontwikkel je nieuwe 
sessies en fris je de bestaande sessies op. Dit doe je in samenspraak met de 
andere collega’s en met een groep animatoren. 

• Vrijwilligersbeleid: het motiveren, enthousiasmeren, coachen en vormen van onze 
vrijwilligers-animatoren is een belangrijke taak.  

• Communicatieve taken: beheer van de website en onze socials. Netwerken met 
externe partners, natuurorganisaties, overheden, bedrijven en jeugdverblijfcentra. 
Public relations en perscommunicatie. 



• Logistieke taken: materiaalbeheer, organisatie van de lokalen, bestellingen,… 
Regelmatig dien je ook zelf de handen uit de mouwen te steken.  

• Algemene taken: taken die te maken hebben met het beheer van een organisatie 
(vb. ledenadministratie, visie-ontwikkeling,…) maar bijvoorbeeld ook het opvolgen 
en ontwikkelen van projectvoorstellen. 

 

Wat vragen wij? 

- Je hebt een bachelor-diploma (bij voorkeur met een sterke link met de educatieve 
sector). Heb je geen diploma maar kan je relevante ervaring aantonen? Dan ben je 
ook welkom om je kandidaat te stellen voor deze job.   

- Je bent je ervan bewust dat een zaagje niet in onze gereedschapskoffer zit en dat 
een strandloper en een pieterman niet hetzelfde zijn. Dit om maar te zeggen dat je 
geïnteresseerd bent in de fauna en flora van strand en zee.  

- Je spijbelt misschien niet voor het klimaat maar je bent ervan overtuigd dat 
duurzaamheid the way to go is.    

- Je houdt van het werken met vrijwilligers en ziet dat zij een onmisbare schakel zijn 
in ons verhaal.  

- Werken in een klein team schrikt je niet af. Integendeel, je vindt het net handiger om 
snel en makkelijk te overleggen met je collega’s.  

- Je houdt het hoofd koel in onvoorziene omstandigheden en weet snel een 
oplossing uit je hoed te toveren in het belang van alle partijen.  

- In het lager was het schrijven van opstellen voor jou geen karwei. Met de meest 
courante computerprogramma’s kan je overweg.   

 

Wat bieden wij? 

- Een leuke, aangename en inspirerende werkplek (dat vinden wij toch) vlakbij de zee 
in Oostende.  

- Een voltijds of deeltijds (4/5) contract van onbepaalde duur, 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 naar 
ruth.teerlynck@horizoneducatief.be. Dit is een open vacature: na een selectie op basis 
van je brief en cv starten we de gesprekken zo vlug mogelijk. 
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