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Educatief medewerker 
Deeltijds contract (90%) van onbepaalde duur 
 
Solidagro steunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West – Afrika en de Filipijnen. Samen met lokale 

partnerorganisaties werken we aan het recht op voedsel door agro-ecologische landbouw in afgelegen 

plattelandsgebieden te ondersteunen. Via ons educatief aanbod voor secundaire scholen in Oost – 

Vlaanderen, inleeftrajecten voor jongeren en sensibiliserende activiteiten voor vrijwilligers, belichten 

we de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. 

 

In Vlaanderen willen we jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk 

en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en 

Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit. 

 

Solidagro zoekt een educatief medewerker voor de scholenwerking. 

 

Taakomschrijving 

Als educatief medewerker van Solidagro begeleid je trajecten in secundaire scholen, mobiliseer je 

vrijwilligers en organiseer je sensibiliserende acties en evenementen in het Waasland. 

 

Deze functie houdt ondermeer volgende taken in: 

- Begeleiden en mee vormgeven van trajecten rond duurzame thema’s op secundaire scholen: 

trajecten uitwerken, workshops en vormingen geven aan leerlingen en leerkrachten, gesprekken 

voeren met directies, samenwerking opstarten met mogelijke partners, monitoring en evaluatie 

van de trajecten   

- Vrijwilligers zoeken, motiveren en omkaderen 

- Organiseren en ondersteunen van evenementen: logistieke organisatie, inhoudelijk programma 

uitwerken, sprekers boeken, promotie, communicatie en evaluatie 

- Begeleiden van vormingen voor volwassenen 

- Zoeken naar organisaties en instanties die de werking kunnen ondersteunen (stichtingen, 

onderwijs, jeugd, cultuur, enz) 

- Deelname aan en organisatie van evenementen 

 

Profiel 

- Je werkt graag met jongeren en vrijwilligers 

- Je hebt ervaring in het samenwerken met secundaire scholen 

- Je hebt ervaring in het organiseren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten gericht naar het 

brede publiek 

- Je bent een doener die goesting heeft om erin te vliegen 

- Je bent sociaal en gedreven 

- Je bent creatief en flexibel 

- Je kan zelfstandig en in team functioneren 

- Je hebt interesse in Noord-Zuid thema's 

- Je onderschrijft de visie en missie van Solidagro 

- Je woont in de regio van Sint-Niklaas 
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Aanbod 

- Deeltijdse functie (90%) educatief medewerker scholenwerking 

- Onmiddellijke indiensttreding mogelijk 

- Je komt terecht in een enthousiast team en een flexibele en 

uitdagende werkomgeving met ruimte om creatieve ideeën te realiseren in een internationaal 

kader 

- Loon en arbeidsvoorwaarden B1c volgens PC 329.01 

- Woon-werkverkeer wordt vergoed 

- Maaltijdcheques 

 

Geïnteresseerd in deze job? 

Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar tim.deroeck@solidagro.be vóór 15 februari 2019. 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 20, 21 of 22 februari 2019. 

mailto:tim.deroeck@solidagro.be

