
VACATURE  
Stafmedewerker (m/v) natuur- en milieueducatie en communicatie  
voor de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne asbl 
 

De vzw Coördinatie Zenne - Coordination Senne is een tweetalige milieuorganisatie die sinds 1997 
actief is in de 3 gewesten van het Zennebekken en er samenwerkt met personen en 
milieuorganisaties voor (het promoten van) een geïntegreerd en duurzaam beheer van de 
waterlopen en hun omgeving in het Zennebekken.  
Zij organiseert talrijke informatieve, sensibiliserende en milieueducatieve activiteiten en geeft 
verschillende publicaties uit gericht naar een gevarieerd publiek.  
 
Meer info: www.coordinatiezenne.be – www.coordinationsenne.be  

 

Stafmedewerker (m/v) voor het Brusselse team: 

Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker natuur- en milieueducatie en communicatie met 
standplaats Brussel voor de projecten van de vzw Coördinatie Zenne.  
Je maakt deel uit van een communicatie- en educatieteam en staat mee in voor het uitwerken en 
begeleiden van educatieve projecten, studiedagen en evenementen op en om waterlopen.  

 

Profiel 

▪ Je hebt een goede wetenschappelijke achtergrond (bachelor/master). Een goede kennis van 
milieu, natuur, waterlopen en het beleid is een pluspunt. 

▪ Je kan informatie boeiend en enthousiast overbrengen naar groepen kinderen, jongeren en 
volwassenen. 

▪ Je kan activiteiten uitwerken, organiseren en coördineren. 
▪ Je hebt ervaring in het onderwijs en/of de educatieve sector en kan educatieve pakketten 

ontwikkelen. 
▪ Je kan een team van lesgevers, gidsen en vrijwilligers coachen, ondersteunen en opleiden  
▪ Je kan subsidieaanvragen en werkingsverslagen opstellen,  
▪ Je bent creatief, initiatiefrijk, communicatief en beschikt over een vlotte pen. 
▪ Je hebt een goede kennis van Office. Kennis van digitale educatieve tools zijn een pluspunt. 
▪ Je kan zowel in team als zelfstandig werken. 
▪ Je kan goed overweg, zowel met het Nederlands als met het Frans  

 
Persoonsgebonden competenties 

▪ creatief zijn 
▪ samenwerken 
▪ flexibel zijn 
▪ zelfstandig werken 
▪ plannen en organiseren 

 
Werkervaring: enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt 
 
Contract 

▪ Vaste Job 
▪ Contract van onbepaalde duur 
▪ Indiensttreding : zo snel mogelijk 
▪ Voltijds (deeltijds bespreekbaar) 

 
Interesse?  

Dien je kandidatuur zo snel mogelijk in via mail en ten laatste tegen 15/12/2021 t.a.v.  Baita Dolores: 
baita@coordinatiezenne.be.  

 

http://www.coordinatiezenne.be/
http://www.coordinationsenne.be/
mailto:baita@coordinatiezenne.be

