Animator Villa Pila (m/v)
Een leuke job én bijdragen tot meer bewustwording voor een mooiere wereld? Het kan! Wij zijn bij Bebat op zoek
naar een enthousiaste tweetalige animator (m/v) die ons interactief bezoekersparcours Villa Pila verder in goede
banen leidt.
Bij Villa Pila ontvangen we dagelijks een groep van een dertigtal leerlingen uit het 3e – 6e leerjaar (behalve op
woensdagen en tijdens schoolvakanties). Tijdens deze interactieve rondleiding ontdekken ze de wondere wereld
van de batterij. Waren er 200 jaar geleden ook al batterijen? Is het waar dat er meer dan 100 soorten batterijen
bestaan? Wat gebeurt er met de ingezamelde batterijen uit heel België?
Zit je nu al op het puntje van je stoel? Neem onderstaande functiebeschrijving door en aarzel niet om je kandidatuur
op te sturen naar hr@bebat.be en ons te overtuigen dat jij de geknipte persoon bent voor de job. Als een van de
gevestigde waarden binnen de milieusector hebben wij alle ingrediënten in huis voor de perfecte professionele cocktail!

Wat verwachten we van jou?
•

Je wordt het gezicht van Villa Pila en ontvangt dagelijks met een brede glimlach een groep van een veertigtal
leerlingen. Je geeft de rondleiding even vlot in het Nederlands als in het Frans.

•

Je enthousiasmeert de leerlingen over het recyclageproces en leert hen bij over de verwerking van gebruikte
batterijen.

•

Je komt aan het stuur te zitten van een reeds uitgestippeld parcours dat inhoudelijk volledig op punt staat.
Uiteraard voorzien we eerst de nodige opleiding en ondersteuning.

•

Je zoekt interactie met de bezoekers, motiveert hen voor het nut van de recyclage van batterijen en speelt in
op de noden van de bezoekersgroep.

•

Je volgt de bezoekerskalender op en voert de daarbij horende administratie uit (opvolgen van de
aanwezigheidslijsten, feedback op het bezoek en inplannen van de kalender).

•

Je bedient het presentatiemateriaal en animeert de show op een bevattelijke en aangename manier.

•

Je beheert de educatieve ondersteuningsmiddelen en het presentatiemateriaal met de nodige zorg.

Ben jij die groene raaf die we zoeken?
•

Je bent in het bezit van een Bachelor lerarenopleiding of pedagogie of hebt al een eerste ervaring in het
onderwijs achter de rug. Het kunnen aansturen van grote groepen kinderen is essentieel.

•

Je bent perfect tweetalig Nederlands - Frans.

•

Je bent uiterlijk beschikbaar op 2 september 2019.

•

Je bent empathisch, sociaal, enthousiast, zelfstandig en kan probleemoplossend denken.

•

Spreken voor een groep is één van je sterke punten.

•

Je staat open voor een flexibel werkregime op basis van 24u per week. Je werkt op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag en nooit tijdens de schoolvakanties.

Wat bieden wij?
•

Een attractief loonpakket

•

Een super interessante job met een uitstekende work-life balance

•

De nodige opleidingen en ondersteuning om je job goed te kunnen uitvoeren

•

De kans om mee te bouwen aan één van de gevestigde waarden in de milieusector

•

Last but not least elke dag verse soep, vers fruit, koekjes & heerlijke koffie naar believen

Have you got what it takes?
Stuur je motivatiebrief en CV naar hr@bebat.be.
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