GAIA ZOEKT EDUCATIEF MEDEWERKER DIE DE PASSIE
DIERENWELZIJN WIL DELEN MET KINDEREN EN JONGEREN

VOOR

Empathie met de meest kwetsbaren, mens en dier, leidt tot een samenleving met
minder geweld en meer respect.
Sinds zijn ontstaan in 1992 pleit GAIA voor een relatie tussen mens en dier die
gekenmerkt wordt door menselijkheid en rechtvaardigheid en ondernemen we
vreedzaam actie tegen de grootschalige, georganiseerde mishandeling van dieren. Wij
vinden dat ook dieren respectvol moeten worden behandeld en recht hebben op een
waardig bestaan.
Jonge kinderen zijn meestal doordrongen van empathie voor dieren. Kinderen en
jongeren kunnen in hun dagelijkse leven veel doen om dierenleed te voorkomen en
dierenwelzijn te bevorderen. De kinderen en jongeren van vandaag zijn de
voorstanders en verdedigers van dierenrechten en dierenwelzijn van morgen.
In een taal op maat van kinderen en jongeren laten onze voorlichters de leerlingen op
een boeiende, interactieve en pedagogisch verantwoorde manier nadenken over de
mens-dierrelaties en ze reiken hen wetenschappelijke informatie (biologie, ethologie,
wetgeving) aan. Op deze manier wil GAIA het belang van positieve actie onderstrepen
en het inlevingsvermogen van kinderen en jongeren stimuleren. Het doel is om te
komen tot een respectvolle en verantwoordelijke omgang met dieren, met ruimte voor
verwondering en begrip.

Voor de uitbreiding van het team is GAIA momenteel op zoek naar een:

Educatief medewerker (M/V/X)
Ben je een gepassioneerd verteller en wil je je inzetten om de dieren een stem te
geven?

Je functie:
•
•
•
•

Je geeft voorlichting en educatieve workshops over GAIA en dierenrechten in
Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse scholen
Je stelt hiervoor informatie en lessenpakketten samen, die je aanpast aan de
verschillende onderwijsniveaus en leefgroepen
Je organiseert projecten en evenementen rond dierenrechten en dierenwelzijn die
gericht zijn op kinderen en jongeren
Je bent binnen GAIA-contactpersoon voor ouders en leerkrachten, je beheert de
boekingskalender

•
•
•

Je beheert samen met 2 collega’s (Educatief Medewerker Wallonië/Brussel en
Verantwoordelijke Communicatie) de GAIA-kids website en de facebook pagina.
Je levert content aan voor de kidsrubriek in het GAIA-magazine
Je bent het aanspreekpunt via social media en andere communicatiekanalen voor
de Nederlandstalige jongeren, kinderen en hun ouders
Je rapporteert in deze functie rechtstreeks aan de directie

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een bezielde verteller en kijkt ernaar uit om voor diverse groepen te staan
om voorlichting te geven of workshops te begeleiden omtrent dierenrechten
Je bent flexibel want je doorkruist als educatief medewerker heel Vlaanderen en
Brussel
Je hebt minstens 3 jaar ervaring in het onderwijs of als educatief medewerker.
Je draagt het gedachtengoed van GAIA actief uit en je hebt een goed begrip van
de progressieve en pragmatische aanpak van GAIA
Je beschikt over sterke didactische vaardigheden en een vlotte pen om nieuwe
informatie uit te werken, content te creëren, antwoorden te formuleren op sociale
media, etc
Je plant je agenda op zelfstandige wijze zo efficiënt mogelijk in.
Je bent een geboren netwerker, je gaat in op vragen maar neemt ook zelf contact
op met scholen om voorlichting te geven
Je werkt vlot met Office Tools
Je beschikt over een rijbewijs en een wagen (een dienstwagen zal op termijn ter
beschikking zijn)
Je beschikt over en uitstekende kennis van het Nederlands. Bij voorkeur spreek je
ook een mondje Frans voor intern overleg en contact met je Franstalige collega
educatief medewerker

ONS AANBOD
•
•
•

Een job met ruime verantwoordelijkheid waar je je creatief ei kwijt kan
Een job binnen een gedreven team met uitdagende toekomstplannen
Een job waar je een echte bijdrage kan leveren aan een betere toekomst voor
dieren en de verdere werking van GAIA verder mee uittekent

INTERESSE?
Stuur je CV en motivatiebrief met referentie naar rh@gaia.be. Je reactie wordt snel en
confidentieel behandeld.

