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Vacature Outdoor Begeleid[st]er [50%] 
AVONTUURLIJK, GEDREVEN, EMPATHISCH, COMMUNICATIE en/of ORGANISATIETALENT 

 

NATURE? 

NATURE is een kansen-organisatie. Wat ons drijft is het scheppen van mogelijkheden voor jongeren om 
hun grenzen te verkennen en te verleggen. Om doorheen ‘adventure education’ beklijvende ervaringen 
mee te maken en hun blikveld te verruimen. We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot 
kansenjongeren. Met onze ‘buiten-gewone’, waarderende aanpak willen we voor en met jongeren het 
verschil maken. Onze methodische expertise [ervaringsleren, groepsdynamica,…] delen we zowel in kort- 
als langlopende opleidingen [postgraduaat Adventure Education].  

 
NATURE zoekt een deeltijdse [1/2] pedagogische medewerk[st]er.   
 
De hoofdtaak bestaat uit het organiseren en begeleiden van [meerdaagse] outdoor programma’s voor 
[kwetsbare] kinderen en jongeren. 
 
Om ons vast team goed aan te vullen zoeken we een outdoor begeleid[st]er, die bovendien.. 
 
 de promo en communicatie van onze organisatie stevig en doeltreffend in handen neemt  

EN/OF 
 zorgt dat het materiaalbeheer van onze organisatie gestroomlijnd verloopt, en systematisch opgevolgd 

wordt. 
 

 
 Je maakt kans om bij NATURE aan de slag te gaan als je… 

▪ beschikt over een [ped]agogisch diploma, bachelor of hoger. 
▪ kaas hebt gegeten van groepsdynamica en ervaringsleren. 
▪ van slapen en werken in de natuur houdt en graag fysiek werk levert. 
▪ over een EHBO-diploma beschikt [of bereid bent om dit binnen het eerste jaar van tewerkstelling te 

behalen]. 
▪ een rijbewijs B hebt. 
▪ zowel klassieke software (word, excell, ..) als de laatste nieuwe apps in de vingers hebt 

http://www.nature.be/nl/pg-adventure-education/
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▪ je in het Frans uit de nood kan helpen. Ook letterlijk. 
▪ ervaring hebt in outdoor activiteiten [zoals rotsklimmen, trekking, speleo, touwtechnieken, kajak, 

mountainbike, oriëntatie, …]. 
▪ ervaring hebt in het jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg of aanverwante sectoren. 
▪ aantoonbaar talent of ervaring hebt om [via sociale media] wervend te communiceren.  
▪ aantoonbaar talent of ervaring hebt in het systematiseren en opvolgen van materiaalcontrole en 

beheer. 

 

 Je past bij ons en de job als je… 

▪ kansen ziet, eerder dan problemen. 
▪ ervan overtuigd bent dat álle jongeren kansen tot groei en ontwikkeling verdienen. 
▪ bereid bent om ook zelf als mens en begeleid[st]er met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag te 

gaan. 
▪ je wervend enthousiasme kan inzetten om onze visie en missie te verwezenlijken. 
▪ zelfstandig kan werken in een flexibele omgeving, en daarbij weet om te gaan met een behoorlijke 

portie vrijheid en verantwoordelijkheid. 
 

 NATURE biedt je… 

▪ een uitdagende, sociale en boeiende job in een dynamische werkomgeving. 
▪ sporttechnische en methodisch bijscholing en permanente coaching. 
▪ een deeltijds bediendecontract [1/2] van onbepaalde duur. 
▪ een verloning volgens barema’s PC 329.00 [afhankelijk van opleidingsniveau, leeftijd en anciën-

niteit; maximum op bachelor-niveau]. 
▪ indiensttreding rond 1 september 2021. 

 
 Grijpt je kans en… 

 Solliciteer uitsluitend via dit online formulier, voor 6 augustus 2021.  
 Wil je vooraf meer weten over deze vacature, neem dan contact op met liza@nature.be  

 

http://nature.be/nl/sollicitatieformulier/
mailto:liza@nature.be

