
Vacature- WoodExpert: Zomercoördinator

Functie: Verantwoordelijke voor onze zomerevents

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. Avontuur en buitensport staan daarbij altijd

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. Door onze activiteiten kom je op heel wat verborgen

parels in België en 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 bovendien ook op logistiek en

administratief vlak van aanpakken weet.

Jobomschrijving:

Als zomercoördinator ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het plannen,

organiseren, aansturen en evalueren van onze evenementen, workshops en

weekends in heel Vlaanderen. Zodra een evenement, workshop of gezinsweekend in

onze agenda verschijnt, schiet jij in actie om de logistieke keten van mensen en

middelen uit te denken en dit zo efficiënt mogelijk te organiseren en zo vlot een

drukke zomer door te komen. Je werkt daarvoor samen met de rest van het team en

onze verantwoordelijke voor de monitoren. Op het terrein geef je het goede

voorbeeld en steek je zelf ook de handen uit de mouwen. Verder evalueer en

verbeter je de werkwijze van de activiteiten die we gedaan hebben. Indien nodig

bedenk en werk je nieuwe concepten uit voor een volgende editie.

Tot slot werk je samen met de rest van het team om de rest van onze activiteiten met

glans te laten slagen. 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

onderweg zijn, is flexibiliteit een absolute must voor deze job.



Wij zijn op zoek naar de volgende avonturier:

● Je zorgt ervoor dat de gehele logistieke en administratieve flow van de events
van A tot Z vlekkeloos verloopt.

● Je bent een geboren organisator en communiceert duidelijk met alle
betrokken partijen. Ieder project is uniek.

● Je blijft vriendelijk en je blijft de bomen door het bos zien, zelfs bij de heetste
vuren of na een korte nacht.

● Ook in moeilijke of stressvolle situaties blijf je vriendelijk communiceren met
je medewerkers of deelnemers.

● Je kan met groepen en deelnemers werken.
● Je bent hands-on, ondernemend en assertief.
● 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 of een pedagogische opleiding (voorbeeld

bachelor of master LO of gelijkgesteld) gevolgd en/of hebt al relevante
ervaring.

● Je bent iemand die zin heeft om WoodKid verder uit te bouwen en nieuwe
projecten vanaf 0 mee vorm wil geven.

● Handige Harry of Henriette
● Creatief en gezond gek brein
● Iemand die zich vuil durft te maken en van avontuurlijk buitenspelen zijn/haar

missie wil maken.
● Een basis van klimtechnische kennis is een noodzaak.
● Kennis van bushcraft is een meerwaarde en kan je verder verdiepen.
● Ervaring in het jeugdwerk is een meerwaarde.
● Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een wagen indien nodig.

Ons aanbod:

● We starten met een 4/5e contract van bepaalde duur (half mei tot half
oktober) 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 bepaalde nieuwe

projecten 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 mei.

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

