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Vacature 

vzw Natuurpunt De Torenvalk zoekt 

Educatief medewerker / Ambassadeur van de vereniging (v/m) 

(Halftime, onbepaalde duur) 
 

 

 Wie zijn wij 

 

Natuurpunt de Torenvalk beschermt en verbetert de natuur en het milieu in de gemeenten 

Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, 

Wielsbeke en Wingene. 

 

We zijn een door de Vlaamse overheid erkende regionale natuur- en milieuvereniging met 

ruim 1500 leden, een 100tal enthousiaste vrijwilligers en een secretariaat te Tielt.  

 

 Wat ga je doen 

 

- Je ontwikkelt een educatief aanbod naar scholen en andere doelgroepen buiten de 
vereniging. Je werkt mee aan de promotie hiervan en voert zelf uit, waar mogelijk met de 
hulp van vrijwilligers die je daarin ondersteunt. 

- Je ontwikkelt mee verder ons concreet aanbod naar gemeenten en andere partners en bent 
hierin contactpersoon voor zowel maken van afspraken als opvolging van de uitvoering.  

- Als ambassadeur van de vereniging ben je steeds op zoek naar versterking van onze 
vereniging en bent actief in vrijwilligers+ledenwerving, promotie en communicatie.  

- Je ondersteunt de vereniging in een aantal administratieve taken. 
- Je werkt samen in een klein personeelsteam 

 

 Wie ben jij 

 

- Je beschikt over goede pedagogische vaardigheden voor het werken met en voor 
uiteenlopende doelgroepen (kinderen maar ook volwassenen). 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) om 
informatie over te brengen en verslag uit te brengen. 

- Je beschikt over goede sociale vaardigheden om samen te werken met vrijwilligers uit de 
natuur- en milieubeweging. 

- Je lanceert niet enkel nieuwe ideeën maar je blijft ook werken tot succes behaald is (inclusief 
nazorg). 

- Je bent actief in het werkveld, avond- en weekendwerk maken dus deel uit van de job 

- Je beschikt over een rijbewijs B. 
- Je bezit bij voorkeur een diploma van een relevante opleiding (hogeschool of universitair) 

en/of ervaring m.b.t. bovengenoemde taken 
 

- Ervaring is een plus maar niet vereist. Een goeie dosis motivatie en een positieve uitstraling 
vinden wij belangrijker.  
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 Wat bieden wij 

 

- Een halftime contract (19u) van onbepaalde duur vanaf 1 augustus (exacte timing kan 
besproken worden)  

- Verloning volgens barema PC 329 B1c + fietsvergoeding  
- Keuze werkdagen in samenspraak + flexibele uren 
- Een afwisselende job waar veel mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen 
- Een sterke en warme vrijwilligersgroep met heel wat expertise als ondersteuning 

 

 Plaats van tewerkstelling: Tielt 

 

 Geïnteresseerd? 

 

- Stuur je CV en motivatiebrief voor 07 juli naar vacature@detorenvalk.be . Weerhouden 

kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor een aanwervingsproef en - gesprekken (te 

Tielt).  

 

- Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Stijn Vincent (voorzitter vzw 
Natuurpunt De Torenvalk) via 0473 96 68 29.  
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