Profiel Natuur animator/trice freelance - september 2017

Het Groen en blauw huis zoekt een Nederlandstalige maar ook tweetalige natuur animator of
animatrice die op freelance basis occasioneel kan ingeschakeld worden.
Het Groen en blauw huis (GBH) moedigt, in samenwerking met de gemeente Anderlecht, de bescherming
en de landelijke roeping van Neerpede aan via de ontwikkeling van projecten die zijn economische, sociale
en/of ecologische potentieel herwaarderen.
Het GBH wenst bij te dragen tot de ontwikkeling van een gewestelijke (of zelfs gewestoverschrijdende)
Brusselse landelijke pool. In het hart van deze maatregel, die alle nodige troeven heeft om een eerlijke
voedselketen tot stand te brengen, werken wij samen met verschillende partners om alle schakels van de
keten te herwaarderen (productie, verwerking, distributie, consumptie en lokale economie, recyclage en
compostering).
Het GBH organiseert eveneens sensibiliserende activiteiten rond duurzame voeding en respect voor de
biodiversiteit. Het is in het kader van deze activiteiten en het betoverende kader van Neerpede dat wij een
freelance animator zoeken. Het idee is om onze activiteiten meer en meer open te stellen aan een
nederlandstalig publiek. Op lange termijn zou de indienstname kunnen stijgen en uitmonden op een vast
contract.

Taken en verantwoordelijkheden
Animatie voor kinderen van het basisonderwijs op woensdagnamiddag en op andere dagen gedurende de
week, dit in het nederlands maar ook een deel tweetalig.
Voorbereiding, ontwerp en evaluatie van de animaties.
Zoeken naar schools, volwassen en familiaal publiek voor de animaties (Zondag van de naturalist,...)
Meedenken samen met de coördinatrice en de animatrices omtrent de educatieve functie van het Groen
en blauw huis.
Ontwikkeling van een Nederlandstalig netwerk voor het GBH en hulp bij de communicatie met dit netwerk.

Profiel
De onderwerpen natuur en duurzame voeding als een persoonlijk belang zien.
Kennis hebben in deze domeinen (opleiding natuur animator).
graag animaties met kinderen doen, hiermee ervaring hebben, niet alleen met kinderen maar ook
met volwassenen en families.
Nederlandstalig en tweetalig zijn.
Wanneer?
Vanaf oktober 2017 : De werkuren omtrent de voorbereidingen van de animaties worden samen besproken
en beslist.
4 buitenschoolse animaties voor de kinderen van het derde jaar basisschool, de woensdagen van november
(behalve 1/11).

De daarop volgende keren zullen hoofdzakelijk in 2018 zijn waarvan buitenschoolse animaties elke
woensdag van de maand mei. De animaties zullen samen opgesteld worden, in een pedagogische

groep. Wij hebben ook 2 ronden van 3 animaties voorzien voor de klassen van de basisschool.

Waar?
In Neerpede, bij het Groen en blauw huis, 1A Ketelstraat, 1070 Anderlecht

Condities
30€/uur voorbereiding en animatie. De voorbereidingen van de activiteiten worden meegerekend. De
activiteiten van de woensdagnamiddag worden 150€ betaald voor 3 uur animatie.
We delen in de transportkosten.

Procedure
Als u interesse heeft in dit aanbod, neem gerust contact met ons op en stuur ons uw motivatiebrief en CV
door via mail naar het mailadres education.mvb@gmail.com, ten laatste tegen 24 september 2017.
Gelieve rekening te houden met de volgende formule bij de naamgeving van de documenten:
VOORNAAM.NAAM.CV en VOORNAAM.NAAM.BRIEF

Contact
Aude Jacomet – education.mvb@gmail.com – 02/527 04 45 of 0484/11 93 56 (behalve op woensdag)

