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Word jij onze nieuwe 

 Project Manager (m/v/x) NME Brussel? 

 
Je bent vertrouwd met de Brusselse (onderwijs)context en gebeten door duurzaamheid? 
Je gelooft dat jouw ervaring en competenties ideaal zijn om Brusselse scholen te 
begeleiden in hun werking rond natuur- en milieueducatie? Je wil graag deel uitmaken 
van een enthousiast multidisciplinair team van gedreven collega’s? Dan ben je bij 
GoodPlanet aan het juiste adres. 
 
Over GoodPlanet Belgium 

GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een 

duurzame samenleving. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en 

planten we zaadjes voor verandering. We maken duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en 

aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en 

activeren onze 100 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren 

en volwassenen over heel België. 

Ontdek meer op onze website: goodplanet.be/nl/over-ons  

  
Jouw rol en taken: 

• Als Project Manager beheer je het steunpunt NME Brussel. In eerste instantie zal dit al jouw 

tijd opeisen. Vanaf volgend kalenderjaar komen daar ook andere projecten bij die passen bij 

jouw ervaring en competenties.  

o Je bent het aanspreekpunt voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op vlak van 

natuur- en milieueducatie (NME) en educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Je 

verzorgt de opvolging van de ondersteuningsvragen die binnenkomen. 

o Je werkt nauw samen Leefmilieu Brussel en de projectpartners, in de eerste plaats 

MOS Brussel. 

https://www.goodplanet.be/nl/over-ons


 
 

 

o Je verzorgt de interne en externe communicatie van jouw projecten. Je schrijft (mee) 

aan de maandelijkse nieuwsbrief “NME-EDO in Brussel” voor het basis- en secundair 

onderwijs. 

o Je verzorgt samen met het team de educatieve en pedagogische inhoud. 

o Je kan een projectplanning opstellen en uitvoeren. 

o Je zorgt voor de administratieve en financiële opvolging van je project(en), daarin 

ondersteund door onze transversale diensten. 

o Je draagt bij aan het voortbestaan van je project(en) in de toekomst. 

o Je meet de impact van je project(en). 

• Als Duurzaamheidscoach:  

o Je begeleidt met raad en daad schoolteams van gemengde samenstelling 

(leerkrachten, directies, oudercomité, leerlingen…) in hun duurzaamheidsacties. 

  
Dit profiel zoeken we : 

• Je hebt in het verleden ervaring opgedaan met het uitwerken van of samenwerken op 

projecten en activiteiten, bij voorkeur met een link naar leefmilieu en duurzaamheid. 

• Je kent het werkveld rond leefmilieu in Brussel, evenals het onderwijslandschap. 

• Je hebt voeling met wat leeft in de Brusselse scholen: wat de noden en uitdagingen zijn. 

• Jouw uitstekende communicatieve vaardigheden maken van jou een gedreven netwerker. 

Je kan met meerdere soorten partners overweg (openbaar, privé…). 

• Je hebt een grote interesse in verschillende duurzaamheidsthema’s en kan dit aantonen 

aan de hand van meerdere engagementen uit het verleden. Dit maakt dat je minstens een 

goede generalistische thematische expertise hebt rond leefmilieu en duurzame 

ontwikkeling.  

• Je bent geen leek meer op vlak van NME/EDO. 

• Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden:   

o Je onderzoekt de wensen en behoeften van de partners (overheid, verenigingen, 

onderwijsteams) en kan hiernaar handelen, rekening houdend met het 

organisatiebelang. 

o Je bent bereid je flexibel op te stellen en kan autonoom werken, steeds gemotiveerd 

om je eigen prestaties te verbeteren. 

• Je bent op zeer korte termijn beschikbaar.  

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede passieve kennis van het 

Frans.  

• Je kent het standaard Microsoft Office pakket.  

• Je bent bereid tot regelmatige verplaatsingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

• Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig. 

 

Dit bieden we je: 



 
 

 

• Een 4/5 contract of bespreekbaar. 

• Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team. 

• Mogelijkheid tot thuiswerk (ook na deze corona-tijden) met thuiswerkvergoeding.  

• Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.  

• Correcte verloning volgens barema.  

• Een 13e maand.  

• Een maaltijdcheque per gewerkte dag.  

• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de fiets/wagen/motor. 

• Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer. 

 

Zo kan je solliciteren: 

Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie NME Brussel” naar 

vacature@goodplanet.be  

 

Selectieprocedure: 

1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv 

2) Sollicitatiegesprekken op kantoor in Brussel 

3) Indiensttreding: zo snel mogelijk  
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