Samen met de scholen wil GAIA de empathie van kinderen en jongeren voor dieren versterken en hen meer
bewust maken van (georganiseerde) dierenmishandeling in de maatschappij en wat de oorzaken ervan zijn.
GAIA gelooft immers dat kinderen en jongeren in hun dagelijkse leven veel kunnen doen om dierenmishandeling
en verwaarlozing tegen te gaan en het dierenwelzijn te bevorderen. De kinderen en jongeren van vandaag zijn
de voorstanders en verdedigers van dierenrechten en dierenwelzijn van morgen. Om dit educatief project te
kunnen realiseren is GAIA dringend op zoek naar een Verantwoordelijke Voorlichting Scholen die dit project
verder wil uitbouwen in heel Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel.
Voor de uitbreiding van het team is GAIA momenteel op zoek naar een:

VERANTWOORDELIJKE VOORLICHTING SCHOLEN (M/F)
Ben je een gepassioneerd verteller en wil je je inzetten om de dieren een stem te geven?
JOUW FUNCTIE
•
•
•
•
•
•

Je geeft lezingen over GAIA en dierenrechten in Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse scholen. Je stelt
hiervoor informatie en lessenpakketten samen, aangepast aan de verschillende onderwijsniveau’s en
leeftijdsgroepen
Je organiseert projecten en evenementen rond dierenrechten en dierenwelzijn die gericht zijn op kinderen
en jongeren
Je bent de contactpersoon bij GAIA voor ouders en leerkrachten, je beheert de boekingskalender en leidt
educatieve workshops in Nederlandstalige scholen
Je beheert de www.gaiakids.be website en Facebook pagina, samen met je collega van Vlaanderen, de
Verantwoordelijken Voorlichting Wallonië/Franstalig Brussel en de Verantwoordelijken Communicatie.
Daarnaast leven je de content voor de kidsrubriek in het GAIA magazine
Je staat in voor de communicatie met kinderen en jongeren en zorgt dat hun brieven, Facebook berichten
en e-mails worden beantwoord
Je rapporteert aan de HR & Office Manager

JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•

Je ziet er niet tegenop om vroeg op te staan want je kijkt ernaar uit om met ongeveer 50 studenten per dag
te praten over dierenrechten
Je kan terugvallen op minstens 3 jaar ervaring als lesgever of voorlichter
Je kan je vinden in het gedachtengoed waar GAIA en kan dit mee uitdragen. Je bent in staat om je de
ethische en wetenschappelijk gefundeerde inhoud van het educatieve project van GAIA snel en grondig
eigen te maken en doeltreffend over te brengen op een publiek van kinderen en jongeren
Je beschikt over sterke didactische vaardigheden en door je vlotte pen weet je ook je schriftelijke boodschap
doeltreffend over te brengen. Je kan hierbij met een divers publiek omgaan
Je hebt ook een goede kennis van de dierenindustrieën en de verschillende GAIA campagnes. Je hebt een
goed begrip van de progressieve en pragmatische aanpak van GAIA
Je bent goed georganiseerd, in staat om op efficiënte wijze je agenda te plannen, flexibel en proactief. Je
bent een echte teamplayer die toch op zelfstandige wijze zijn/haar functie kan uitoefenen
Je bent bedreven in het uitbouwen en onderhouden van netwerken, in dit geval met scholen en leerkrachten

•
•
•

Microsoft Office Tools hebben voor jouw geen geheimen meer waardoor je in staat bent om het lesmateriaal
en je presentaties op een professionele wijze vorm te geven
Je beschikt over een rijbewijs
Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands, je begrijpt Frans en kunt vlot uitdrukken in het
Engels

ONS AANBOD
Je krijgt binnen jouw domein een ruime verantwoordelijkheid. Je komt terecht in een zeer gedreven team met
uitdagende toekomstplannen. Je kan een eigen bijdrage leveren aan een betere toekomst voor de dieren en de
verdere werking van GAIA mee helpen uittekenen.
INTERESSE?
Stuur je CV en motivatiebrief met referentie 20/0218/EDNL naar Eric Spilborghs, Ravensteingalerij 27 – 1000
Brussel of per e-mail eric.spilborghs@gaia.be. Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

