Vacature

Word jij onze nieuwe

Pedagoog?

Om het GoodPlanet team te ondersteunen op pedagogisch vlak en educatief materiaal
uit te werken rond verschillende duurzaamheidsthema’s zoekt GoodPlanet een
onderwijspedagoog.
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 80 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:
•

•
•
•
•

Je creëert educatieve pakketten en workshops voor alle leeftijden: van kleuter tot
middelbaar onderwijs. Heb je een goede visie op of ervaring met volwassenen? Dat geeft je
alvast een voordeel, want we hebben ook een aanbod naar volwassenen in bedrijven.
Je denkt ze niet alleen uit, je gaat ook zélf workshops geven en observeren. Zo maak je de
ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk voor jong en oud.
Je neemt initiatief om onze bestaande workshops kritisch onder de loep te nemen en om bij
te sturen indien nodig.
Je ondersteunt ons gemotiveerd team van duurzaamheidscoaches met raad en daad om hun
pedagogische vaardigheden te versterken.
Je werkt nauw samen met onze impact-verantwoordelijke.
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Dit profiel zoeken we:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je hebt minimaal een bachelordiploma in de onderwijskunde of pedagogische
wetenschappen.
Een aantoonbare kennis van/interesse in ecologie in het algemeen en educatie voor
duurzame ontwikkeling in het bijzonder geeft jou bij ons een streepje voor.
Je hebt kennis van recente inzichten met betrekking tot effectieve didactiek.
Je kan een krachtige leeromgeving ontwerpen.
Je wisselt met het team good practices uit op formele en informele manier en stimuleert en
motiveert je teamgenoten tot persoonlijke ontwikkeling.
Je hebt een goede kennis van eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
Je kan een leerlijn ontwikkelen en ondersteunen, implementeren en evalueren.
Je kan leersituaties analyseren en verbeteren. Je kan constructieve feedback formuleren.
Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden:
o Je bent een inspirerende coach die anderen kan stimuleren en motiveren tot
persoonlijke ontwikkeling.
o Je bedenkt originele en innovatieve ideeën en oplossingen, aangepast aan de steeds
veranderende noden en uitdagingen.
o Je bent flexibel en kan autonoom werken, steeds gemotiveerd om je eigen prestaties
te verbeteren.
o Je neemt initiatief en bent proactief.
o Je bent klantgericht.
o Je beschikt over uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden.
o Je kan zelfstandig en resultaatgericht werken.
Tweetaligheid Nederlands-Frans wordt in onze tweetalige organisatie en zeker in deze
functie ten zeerste geapprecieerd.
Deed je in het verleden al ervaring op in projectmanagement? Dat maakt jou in GoodPlanet
multi-inzetbaar. Zeker vermelden in je motivatiebrief.
Je kent het standaard Microsoft Office pakket.

Dit bieden we je:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een contract van 3,5 tot 5/5 (bespreekbaar) van bepaalde duur tot eind december 2021
met grote kans op verlenging.
Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team.
Mogelijkheid tot thuiswerk ook na deze Corona-tijden
Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.
Correcte verloning volgens barema PC 329.03.
Een maaltijdcheque per gewerkte dag.
Een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen en de fiets.
Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer.

Zo kan je solliciteren:
Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie pedagoog” naar
vacature@goodplanet.be

Selectieprocedure
1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv
2) Sollicitatiegesprek op kantoor in Brussel
3) Indiensttreding voorzien ten laatste begin september

