
Vacature- WoodExpert: Outdoor Playground

Functie: Verantwoordelijke voor de uitbouw van onze Outdoor Playground

Beschrijving WoodKid vzw:

WoodKid is een vzw die opgericht is met de bedoeling avontuurlijk buitenspelen te

promoten. Wij proberen kinderen en gezinnen opnieuw naar buiten te krijgen om te

ravotten, zich vuil te maken en te leren en experimenteren met wat ze vinden in de

natuur. Kampen, workshops, verjaardagsfeestjes, gezinsactiviteiten en evenementen

zijn onze tools om dat te bereiken. Sinds dit jaar komt daar onze avontuurlijke

buitenspeelplaats bij in Holsbeek. Outdoor learning en inclusie staan daarbij centraal.

Je komt terecht in een hecht en amicaal team waar ruimte is voor eigen ideeën en

creativiteit. Het merendeel van onze tijd brengen we buiten door in de verse boslucht

en onder een stralend zonnetje. Voor de Outdoor Playground werk je op het terrein

vooral vanuit Holsbeek. Voor de administratie kan je terecht op ons kantoor in

Herent. Door je functie leer je heel wat interessante mensen kennen. De natuur is

ons werk- en speelterrein, dus daar hebben we uiteraard extra aandacht voor.

Om verder te groeien en de kwaliteit op het hoogst mogelijke niveau te houden, zijn

we op zoek naar een avontuurlijke speelvogel die van aanpakken weet en een

project vanaf 0 vorm kan geven en verder wil uitbouwen. Van een uitdaging

gesproken.

Jobomschrijving:

Je bent de verantwoordelijke en het aanspreekpunt voor de dagelijkse werking van

onze Outdoor Playground in Holsbeek.Je zorgt met andere woorden voor de

concrete realisatie en omkadering van de activiteiten van de buitenspeellocatie.

Hiervoor laat je jouw creatieve en speelse brein op volle toeren draaien en zorg je

voor het nodige enthousiasme bij onze bezoekers. Bovendien weet je hoe je

specifieke doelgroepen en mensen met een beperking ten volle kan laten genieten.

Je bouwt de werking verder uit en geeft onze pijler ‘outdoor learning en inclusie’

verder dynamiek, inhoud en vorm. Dit kan je samen met de deelnemers doen en in

overleg met de collega’s in ons team of de partners in ons netwerk. Je stuurt de

deelnemers aan, hebt oog voor hun noden en creativiteit en weet van hieruit voor elk

van hen een leuke plek op onze locatie te vinden. Tot slot werk je samen met de rest

van het team om nieuwe concepten, projecten en evenementen vanaf de start mee

vorm te geven (veiligheid, projectontwikkeling, financiering, promotie).



Hiervoor maak je afspraken met medewerkers en externe partijen. Communicatie en

omgang met mensen kent voor jou dus geen geheimen. We streven naar een sterke

betrokkenheid binnen ons team en onze organisatie. Je krijgt de kans om mee te

werken aan onze toekomstvisie om op die manier mee te groeien met ons bedrijf.

Aangezien we veel en soms lang bezig zijn op momenten dat andere mensen

genieten van wat vrije tijd, is flexibiliteit een absolute must voor deze job.

Wij zijn op zoek naar de volgende avonturier:

● Je bent administratief sterk en ordelijk.
● Je kan met groepen en deelnemers met een beperking werken en weet ze te

motiveren.
● Je hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.
● Je bent hands-on, ondernemend en assertief.
● Je wil en kan participatiegericht werken.
● Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler.
● Je bent bereid om in een flexibel uurrooster te werken (avond- en

weekendwerk).
● Je bent vertrouwd met de sociale media.
● Je hebt een sociale opleiding (bij voorkeur vormingswerk of opbouwwerk) of

een pedagogische opleiding gevolgd en/of hebt al relevante ervaring.
● Iemand die zich vuil durft te maken en van avontuurlijk buitenspelen zijn/haar

missie wil maken.
● Kennis van Outdoor Learning, bewegend leren of de link kunnen leggen

tussen het onderwijs en de openlucht zijn een meerwaarde.
● Kennis van of ervaring met deelnemers met een beperking komen handig van

pas in deze functie.
● Ervaring in het jeugdwerk is een meerwaarde.
● Rijbewijs B en beschikbaarheid van een wagen indien nodig.

Ons aanbod:

● We starten met een 4/5e contract van bepaalde duur (tot eind 2023) binnen
de organisatie volgens barema b1c- categorie 1 van PC 329.01. Voelen we
langs beide kanten een goede klik, dan gaan we graag voor langere termijn
de boom in met jou.

● Je komt terecht in een open werksfeer. We streven naar een gezonde balans
tussen werk en privé. Zo kan je van thuis uit werken voor de administratieve
taken als je dat wenst.

● Leuk kantoor in Herent
● Familiaal team met gedreven professionals
● Mogelijkheid om mee te groeien met de organisatie en dit nieuwe project van

0 mee op te bouwen.
● Voordelen bij onze kleding- en materiaalpartners



Solliciteren kan door je cv en motivatiebrief te bezorgen aan Sven via onderstaande
gegevens. We ontvangen je graag voor een kennismakingsgesprek. De start is
voorzien half maart.

Extra vragen of inlichtingen nodig?
Stuur een mailtje naar sven@woodkid.be of bel ons op 0477735010.
Wij bijten niet (hard).

mailto:sven@woodkid.be

