
 
Het inzetten van Clean Technology is een belangrijke stap in de aanpak van grote en complexe uitdagingen. CleanTechPunt 
draagt bij aan het verspreiden van de informatie door opleidingen te geven en activiteiten aan te bieden voor groepen 
als secundair onderwijs en socioculturele organisaties. Hiervoor zijn er ook samenwerkingen met bedrijven. 
De hoofdzetel van CleanTechPunt is gevestigd in Greenville (oude hoofdgebouw steenkoolmijn) in Houthalen. 
 

Vacature Educatief medewerker 
(part-time maar mogelijkheid tot uitbreiding in combinatie met administratieve duizendpoot of full-time vanaf september) 

 
Inhoudelijke taken: Als educatief medewerker is het belangrijk dat geen enkele uitdaging een 
hindernis kan vormen die je samen met het team kan opnemen. Bij ons mag je zeker afwisseling 
verwachten door: 

• Projecten vorm te geven en samen te werken met externe partners door: 
° afspraken te maken en op te volgen  
° verslaggeving te doen bij de betrokkenen 
° lesmaterialen te ontwikkelen voor deelnemers  
° bestellingen te doen voor je projecten  
° materialen te assembleren voor de opdrachten 
° beheer en uitvoeren van je eigen agenda planning 
° opleiding geven aan begeleiders jongerenorganisaties 

• Reguliere werking: 
° Plannen en begeleiden activiteiten  
° ontwikkelen activiteiten / bedrijfsbezoeken 
° socrative beheren en aanpassen 
° beheer opstellingen 
° samenwerken in nieuwe 3D-bedrijfsfilm 
° initiatief nemen om andere duurzaamheidsthema’s te ontwikkelen 

• Projecten schrijven en opvolgen 
 
Goede eigenschappen: 
Om dit te kunnen waarmaken, denken we dat het zeker een meerwaarde kan zijn als je: 

* vlot bent in communicatie intern en extern 
* een teamspeler bent 
* heel wat technische en wetenschappelijke skills bezit al is een goede doe-het-zelver ook al 
   veel waard  
* zelfstandig kan werken 
* ondernemend bent 
* een goede planner bent 
* stipt bent maar toch ook soepel in het plannen van je eigen activiteiten 
* wat ervaring hebt in het begeleiden van groepen (jongeren en volwassenen) 
* beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring 

 
Heb je nog geen diploma maar is dit wel op komst, geen probleem. We geven je alvast kansen om in te groeien. 
Wil je meer info of je kandidaat stellen kan je dit doen via info@cleantechpunt.be of 011 397283. 
Na een eerste selectie op basis van het profiel, zal je uitgenodigd kunnen worden voor een gesprek.  
 
De kandidaten die voor 10 april solliciteren, zullen administratief geselecteerd worden. Nadien zullen de 
weerhouden kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek.   

mailto:info@cleantechpunt.be

