Protos vzw is een erkende Belgische Niet-Gouvernementele Organisatie met een focus op een
rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en -gebruik. Protos is politiek en ideologisch
ongebonden en ondersteunt projecten rond waterbeheer en -gebruik in zowel landen in ontwikkeling
als in België. Meer informatie over Protos is te vinden op www.protos.ngo.
In Vlaanderen streeft Protos naar een grotere bewustwording van het direct en indirect watergebruik.
Protos legt daarbij de impact bloot van ons consumptiepatroon op de waterbeschikbaarheid in landen
in ontwikkeling. Protos zet hierrond educatieve trajecten op in scholen en begeleidt ook lokale
besturen om hun watervoetafdruk te verminderen.
Protos zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

Educatief medewerker (m/v/x) (70%)
Jouw taken
•

•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en begeleiden van trajecten rond duurzaam
watergebruik in secundaire scholen (voornamelijk 3de graad & beroeps- en technisch
onderwijs). Je zorgt eveneens voor ondersteuning bij gelijkaardige trajecten in de basisscholen
en bij lokale besturen. Je overlegt met leerkrachten en directie en je zet een samenwerking op
met lokale duurzame actoren. Je monitort en evalueert de trajecten en zorgt voor de nodige
continuïteit ervan.
Je ontwikkelt en organiseert workshops voor leerlingen en leerkrachten. Je ontwikkelt
educatief en sensibiliserend materiaal en je houdt de educatieve website up-to-date.
Je werkt mee aan evenementen rond water & duurzaamheid en je bouwt mee aan
communicatiecampagnes rond de watervoetafdruk.
Je neemt deel aan relevant overleg binnen de NGO-sector en je werkt mee aan
aanvraagdossiers en rapporteringen voor subsidies.
Je maakt deel uit van “de programmadienst”, je geeft het programma België mee vorm en je
werkt mee aan de planning, opvolging en eventuele bijsturing ervan.

Jouw profiel
•
•
•
•

Je hebt minimum een diploma professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring. Een
pedagogisch diploma secundair onderwijs strekt tot aanbeveling.
Je hebt minimum 3 jaar werkervaring in onderwijs, procesbegeleiding en/of vormingswerk, bij
voorkeur rond wereldburgerschapseducatie of duurzame thema’s. Je hebt inzicht in het
onderwijssysteem en in veranderingsprocessen.
Je hebt een actieve kennis van digitale media, affiniteit met het beheer van websites en je
werkt vlot met de courante Office-pakketten. Kennis van beeld- en fotobewerkingsprogramma’s (bijv. Photoshop) is een pluspunt.
Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling vlot uit in het Nederlands en je hebt een basiskennis
van het Frans en het Engels.

Jouw sterktes
•

Je bent creatief in het ontwikkelen van educatieve trajecten en materiaal
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•
•
•
•

Je bent contactvaardig en communicatief en je kan vlot groepen modereren
Je werkt graag met jongeren, bent enthousiasmerend en je kan je inleven in hun leefwereld
Je kan zowel in teams als zelfstandig werken
Je werkt planmatig en resultaatgericht, neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid

Jouw houding
•
•
•
•

Je bent sociaal geëngageerd, hebt aandacht voor het milieu, de klimaat- en waterproblematiek
en de situatie in de ontwikkelingslanden
Je bent bereid je in te werken en expertise op te bouwen
Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk
Je werkt vanuit Gent en je ben bereid om scholen in verschillende gemeenten in Vlaanderen
te bezoeken.

Ons aanbod
•
•
•
•

een deeltijds contract (70%) van bepaalde duur (12 maanden), met mogelijkheid tot
verlenging.
Een loon volgens Protos-barema en volgens jouw jaren relevante professionele ervaring.
Een uitvalsbasis op wandelafstand van het station Gent-Sint-Pieters.
Wij voeren een gelijkekansenbeleid en wij selecteren op basis van de kwaliteiten en
geschiktheid voor de functie.

Interesse?
Stuur een gemotiveerde, schriftelijke kandidaatstelling met cv voor 18/03/2019 naar:
job@protos.ngo met vermelding ‘educatief medewerker’.
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie, contacteer Tine Mayeur op tel. 09/235 25 19.
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