Projectmedewerker
Catman / catwoman
Al 25 jaar komt GAIA op voor de rechten en het welzijn van dieren. GAIA stelt mistoestanden aan de
kaak, maar reikt tegelijk ook oplossingen aan. Op deze manier willen zij ervoor zorgen dat er betere
wetten voor het dierenwelzijn tot stand komen. GAIA handelt lokaal, maar denkt globaal. Zij gaan de
dialoog aan met de bevoegde overheden op lokaal, regionaal, Belgisch en Europees niveau en zetelen
in diverse officiële adviesorganen. Hiervoor kunnen zij steunen op een grote achterban van
vrijwilligers, sympathisanten en leden. Het GAIA-team bestaat uit gedreven mensen die de krachten
bundelen om een gezamenlijke droom te realiseren: een samenleving die dieren met respect
behandelt en hen het recht biedt op een waardig leven. Ter uitbreiding van dit gedreven team, en naar
aanleiding van de wet over kattensterilisatie, zijn wij op zoek naar een Projectmedewerker.
Functie
•
•
•
•
•
•
•
•

Als projectmedewerker bouwt u de Katmobiel uit tot een begrip in België.
U wordt het gezicht van GAIA op Belgische markten en evenementen.
U gaat zelf met de Katmobiel op pad om mensen te informeren en sensibiliseren.
U spreekt mensen aan, geeft adviezen en beantwoordt vragen omtrent sterilisatie van
katten.
U staat in voor de gehele organisatie van de Katmobiel (het aanvragen van standplaatsen,
administratie, voorbereidend werk,…).
U denkt creatief mee over het actieplan van de Katmobiel.
U voert onderzoek naar hoe u de mensen het beste kan bereiken.
U onderhoudt contacten en bent een toegankelijk aanspreekpunt.

Profiel
•
•
•
•
•

U bent communicatief, creatief en sociaal.
U bent loyaal, flexibel, proactief, stelt vlot prioriteiten en neemt op een zelfzekere manier
initiatief.
U bent op de hoogte van de acties en campagnes van GAIA en staat hier voor 100% achter.
U bent vlot tweetalig (Nederlands – Frans) en heeft een goede kennis van het Engels.
U bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod
•
•
•

U komt terecht in een functie waar u daadwerkelijk een verschil kan maken voor het
dierenwelzijn.
U krijgt een ruime verantwoordelijkheid en tegelijk de vrijheid om initiatieven uit te werken
en voor te stellen.
U maakt deel uit van een zeer gedreven team dat hetzelfde gedachtengoed deelt als u.

Is deze job iets voor jou?

Aarzel dan niet om te solliciteren! Stuur uw CV naar d.baveghems@pass.jobs ter attentie van Dora
Baveghems of neem telefonisch contact met ons op via 0479/23.75.18.

