
Vacature voor een functie van educatief medewerker (m/v)

Onze vereniging

Repair Together is een sociale en solidaire milieuvereniging die hulp en ondersteuning biedt
aan lokale initiatieven die streven naar een duurzaam gebruik van middelen en grondstoffen.
Eén van haar doelstellingen is het bundelen van de nodige middelen voor het oprichten,
ontwikkelen en behouden van de Belgische "Repair Cafés" in Brussel en in Wallonië. Repair
Together zorgt bij diverse doelpublieken voor bewustmaking rond circulaire economie,
geprogrammeerde veroudering en het vermijden van afval door herstelling en hergebruik.
Onze vereniging biedt opleidingen en activiteiten aan voor jongeren en volwassenen, zowel
binnen als buiten de school. Daarnaast voert Repair Together actief campagne voor het
"recht op reparatie" als partner van de Right To Repair Europe-coalitie.

Functie

De educatief medewerker zal samen met het team en in nauwe samenwerking met de
beleidsmedewerker animatie en sensibilisering instaan voor het ontwerpen, animeren en
plannen van diverse bewustmakingsactiviteiten rond circulaire economie en
afvalvermindering door herstelling en hergebruik. Deze activiteiten zijn gericht op leerlingen
van het secundair onderwijs en de laatste graad van het lager onderwijs en vinden
hoofdzakelijk plaats in de Brusselse regio en in onze ateliers gevestigd in Elsene.

Profiel

● Je bent minimaal houder van een bachelordiploma van opvoedkundige,
pedagogische of psychopedagogische aard of hebt aantoonbare ervaring met het
leiden van groepen van tieners

● Je bent leraar of pedagoog van opleiding en hebt een passie voor het doorgeven van
kennis aan de jongere generaties

● Je bent voldoende tweetalig in het Nederlands en het Frans om de activiteiten in
beide talen te kunnen organiseren (Engels is een pluspunt)

● Je bent dynamisch, betrouwbaar en kan zowel alleen als in team werken
● Je bent autonoom en hebt zin voor initiatief
● Je hebt een grote interesse in natuur- en milieueducatie, reparatie, hergebruik, zero

waste en de circulaire economie
● Je bent in staat om groepen van jongeren en volwassenen te leiden

https://repairtogether.be/notre-association/


● Je bent in staat om nieuwe educatieve activiteiten te bedenken, te creëren en te
ontwerpen voor scholen, buitenschoolse programma's, hoger onderwijs en
volwassenen

● Je bent in staat om educatieve instrumenten en materialen te creëren die aangepast
zijn aan de verschillende doelgroepen

● Je hebt een goed gevoel voor organisatie en planning
● Je bent flexibel
● Je beschikt over een zin voor analyse en synthese
● Je bent sociaal vaardig en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke

communicatievaardigheden
● Je woont in het Brussels Gewest of de onmiddellijke omgeving ervan of bent bereid

erheen te verhuizen
● Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B en bent tevens bereid om met de

fiets en het openbaar vervoer te reizen
● Je bent bereid om af en toe 's avonds en in het weekend te werken
● Termen als transitie en veerkracht spreken je aan

Ons aanbod

● Een 4/5e contract van bepaalde duur met aanvang op 1 juli 2021 (1 jaar, verlengbaar
– CP 329.02)

● Een aantrekkelijke verloning, tussenkomst in je telefoonkosten en
verplaatsingskosten en voorziening van een gereviseerde laptop

● Een zinvolle job en een aangename werkomgeving binnen een dynamisch en
gemotiveerd team dat blijvend op zoek is naar innovatie

Interesse?

● Bezorg ons je cv en motivatiebrief op info@repairtogether.be

mailto:info@repairtogether.be

