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Word jij onze nieuwe 

 Project Manager Voeding? 

 
Kom jij ons programma rond Duurzame Voeding spijzen met jouw creatieve ideeën rond 
educatie? Heb jij ook zo’n honger in zinvolle projecten die bijdragen aan een betere 
toekomst voor mens en planeet? Wij kunnen jouw expertise rond voeding en jouw 
ervaring in projectmanagement goed gebruiken om een nieuw educatief project in juiste 
banen te leiden.  
 
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 90 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 Project Manager volg je een project op rond duurzame voeding in samenwerking met de 

FOD Volksgezondheid, WWF en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 

Je staat mee in voor de ontwikkeling van een educatief platform rond ‘consumptiepatronen 

en biodiversiteit’ voor leerkrachten van het lager en secundair onderwijs. 

o Je verzorgt samen met het team de pedagogische inhoud:  

▪ bestaande quiz aanpassen aan de verschillende doelgroepen. 

▪ pedagogische tools rond duurzame voeding ontwikkelen en aanpassen. 

▪ thematische content vulgariseren. 

o Je kan een projectplanning en -budget inschatten, opstellen en uitvoeren. 

o Je onderhoudt de contacten met de partners en geldschieters.  

https://www.goodplanet.be/nl/over-ons


 
 

 

o Je organiseert focusgroepen van leerkrachten om het platform te testen. 

o Je verzorgt de interne en externe communicatie van jouw projecten. 

o Je maakt de interne en externe inhoudelijke en financiële rapporten op.  

o Je zorgt voor het voortbestaan van de projecten in de toekomst. 

o Je meet de impact van je projecten. 

• Als ervaren Project Manager: 

o Draag je ook je steentje bij aan de strategische en inhoudelijke ontwikkeling van het 

programma voeding.  

o Kan je ook minder ervaren projectmanagers adviseren en begeleiden. 

 

 
Dit profiel zoeken we : 

• Je hebt minimaal 2 jaar op een succesvolle manier projecten geleid, ook projecten met een 

grote complexiteit. Indien nodig kan je meerdere projecten tegelijkertijd beheren. 

• Je beschikt over een goede thematische expertise van het thema voeding (impact van onze 

consumptiepatronen, meer bepaald van onze voedingsgewoonten, op de biodiversiteit en 

het klimaat). Je wil deze kennis ook liefst zo breed mogelijk uitwisselen en verspreiden.  

• Je bent op de hoogte van de pedagogische principes van EDO (educatie voor duurzame 

ontwikkeling). 

• Je hebt voeling met de dagelijkse realiteit en bezorgdheden van het doelpubliek 

(leerkrachten, kinderen en jongeren in schoolse context). 

• Je weet hoe het onderwijssysteem in elkaar zit en je hebt kennis van het werkveld en van 

het netwerk rond duurzame voeding. 

• Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden:   

o Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om het platform te 

helpen verspreiden onder de leerkrachten. 

o Resultaatgericht handelen: je kan autonoom en efficiënt werken aan vooropgestelde 

doelen. 

o Samenwerken: je levert graag een actieve bijdrage aan een gemeenschappelijk doel 

en je hecht belang aan overleg en dialoog. 

o Flexibiliteit is een competentie die in onze dynamische organisatie zeer wordt 

gewaardeerd. 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een actieve kennis van het Frans 

(minimaal niveau B2). Je verstaat ook voldoende Engels. 

• Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig. 

• Je kent het standaard Microsoft Office pakket. Ervaring met CRM is een plus. 

• Je bent bereid om regelmatig in ons gezellig bureau in Brussel te komen werken. 

• Je bent op korte termijn beschikbaar.  

 



 
 

 

Dit bieden we je: 

• Een 3/5 contract (22,80 u) van bepaalde duur tot 30/09/22 met kans op verlenging. 

• Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team. 

• Mogelijkheid tot thuiswerk met thuiswerkvergoeding.  

• Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.  

• Correcte verloning volgens barema.  

• Een 13e maand.  

• Een maaltijdcheque per gewerkte dag.  

• Een kilometervergoeding voor verplaatsingen met 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 PM Voeding” naar 

vacature@goodplanet.be ten laatste op vrijdag 1 april 2022. 

 

Selectieprocedure 

1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv: half april. 

2) Sollicitatiegesprekken op kantoor in Brussel of via Teams (naargelang de heersende corona 

maatregelen): 21 en 25 april. 

3) Indiensttreding: bij voorkeur begin mei.  

mailto:vacature@goodplanet.be

