
Vacature WoodMaster

Functie: Freelancer/Zelfstandige in bijberoep

Wat Doen Wij?

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 van aanpakken weet.

Jobomschrijving:

Als WoodMaster ben je een schakel in ons team voor onze activiteiten. Daarnaast

ben je het uithangbord voor de organisatie naar de ouders en deelnemers. Je

ondersteunt en begeleidt eventueel de avonturenkampen, workshops en andere

activiteiten zoals evenementen en weekends die we aanbieden. Je gaat zelfstandig

aan de slag tijdens activiteiten en vertegenwoordigt WoodKid met een glimlach en

veel enthousiasme. Als WoodMaster verwachten we dat je de meeste activiteiten op

eigen houtje kan begeleiden van A tot Z.

We zijn vaak lang onderweg, en een activiteit duurt niet typisch van 9-17u. Jij beseft

dat en hebt er geen probleem mee om je hiervoor te engageren.

Wij zoeken:

● Een enthousiast persoon met zin voor initiatief en avontuur.
● Een creatief en gezond gek brein, maar met aandacht voor veiligheid.
● Iemand die graag samenwerkt, maar ook verantwoordelijkheid durft te

nemen.
● Iemand met een didactische achtergrond en de nodige ervaring met het

begeleiden van groepen.
● Je durft je handen (letterlijk, en ook je kleren) vuil te maken.



● Je gaat graag om met kinderen en wil hen ook iets bijleren.
● Klimtechnische kennis is een meerwaarde.
● Rijbewijs B en beschikbaarheid van een wagen indien nodig.

Wij bieden:

● Tonnen plezier
● Een marktconforme verloning met mogelijkheid om te groeien.
● Korting bij onze partners: outdoor ga je nooit meer zonder het beste materiaal

verschijnen.
● Leuke monitoren-activiteiten (BBQ, teambuildings, opleidingen,...)
● De mogelijkheid om alle coole spelen en activiteiten uit te testen. Dit is echt

nog sjieker dan dat het klinkt!

Solliciteren kan via het formulier op de website.

Liever persoonlijk contact of 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

