
 

VACATURE: EDUCATIEF MEDEWERKER M/V, HALFTIJDS  
(vervangingscontract met onmiddellijke ingang) 
 
 

 

 
Het Recreatiedomein Keiheuvel zoekt dringend een educatief medewerker. Je wordt lid van een 
enthousiaste ploeg in een attractief recreatiepark waar je mee instaat voor het contact met scholen 
en de opmaak van hun programma voor hun meerdaagse verblijf en met groepen die een daguitstap 
plannen naar ons avontuurlijke recreatiedomein.  
Verder sta je in voor het verder ontwikkelen van de programma’s van de doe-mee-dagen, uitbouwen 
van de Keimannetjeswandeling en het mee aansturen van onze vrijwilligers. 
 
 

Wat zal je als educatie medewerker doen? 
 

Educatie: 
 (natuur)educatieve en recreatieve initiatieven ontwikkelen, zowel in functie van 

dagprogramma’s als in het kader van doe-mee-dagen. 
 het aanbod uitbouwen van didactisch en audiovisueel natuureducatief materiaal (zoals 

natuurwerkboeken, lespakketten, veldkoffers, …)  
 ondersteunen van vrijwilligers die de activiteiten begeleiden tijdens de doe-mee-dagen 
 advies verstrekken aan scholen voor hun eigen programma 
 opvolgen van schoolreservaties, afspraken maken met leerkrachten, gidsen en andere 

actoren 
 begeleiden van scholen algemeen 
 

Administratie: 
 administratieve ondersteuning locatieverantwoordelijke 
 administratieve opvolging van reserveringen doe-mee-dagen en daguitstappen 
 administratieve taken allerlei 
 permanentie telefoon 
 

 

Wie ben jij? 
Je beschikt als educatief medewerker over onderstaande gedragscompetenties: 

o je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten op korte termijn die onderhevig 
zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor 
anderen 

o je neemt anticipeert op de gebeurtenissen 
o je bent vernieuwend en origineel in aanpak 
o je ziet de essentie van het probleem, legt verbanden en ziet oorzaken 
o je stimuleert de samenwerking binnen je eigen entiteit 
o je coacht op het kunnen volbrengen van taken en het behalen van resultaten, fungeert als 

instructeur/trainer 
o je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen en je onderzoekt de noden vaan de 

klanten 
o Je detecteert, formuleert en communiceert de gewenste verandering 
o Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen en zorgt voor heldere communicatie in 

twee richtingen 



o Je houdt en vormelijk en inhoudelijk correct betoog of toelichting en je kunt 
enthousiasmeren met behoud van helderheid en structuur 

o Je structureert een schriftelijke boodschap en hanteert gepast taalgebruik in functie van de 
het publiek/situatie 
 

Je beschikt als educatief medewerker over onderstaande kenniscompetenties: 
o Je hebt goede kennis van de moderne gangbare informaticatoepassingen (Word, Excel, 

internet, …) 
o Je hebt kennis van natuur en organiseert activiteiten 
 

Bijzondere aandachtspunten 
o bereid zijn tot sporadisch avond/weekendwerk 
o beschikken over een rijbewijs B 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 
Aanwervingsvoorwaarden 

o je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs  
o je bent in het bezit van een rijbewijs B  

 

Wat bieden wij jou 
o boeiende en afwisselende job,  
o glijdende werkregeling 
o maaltijdcheques 

 

Hoe stel je je kandidaat 
Kandidaturen samen met je cv, een kopie van je diploma, een kopie van je rijbewijs en een uittreksel 
uit het strafregister (model 1) verzenden aan Recreatiedomein Keiheuvel, 17de Esc. 
Lichtvliegwezenlaan 14, 2490 BALEN, uiterlijk op dinsdag 16 januari 2018 (poststempel geldt als 
bewijs) of bezorgen in vrijetijdscentrum De Kruierie tegen ontvangstbewijs. 
 
 
 


