
Heb je goede communicatieve vaardigheden, zowel voor een volwassen publiek als voor 
een groep kinderen? Wil je helpen om het publiek te sensibiliseren voor de milieuthema’s 
die Net Brussel verdedigt? Solliciteer dan nu op deze vacature! Je komt terecht in een jong 
en dynamisch team dat altijd bereid is nieuwe uitdagingen aan te gaan.

In het kader van de invoering van de sorteerverplichting voor voedingsafval in het 
Brussels Gewest wil Net Brussel zijn team voor Pedagogie en Terreincommunicatie 
(Communicatiedienst) versterken om sensibiliseringsacties op het terrein te houden.  

De taak van de animator zal er vooral in bestaan om de burgers te sensibiliseren voor de 
sortering van voedingsafval:

• sensibiliseringsacties op het terrein houden;
• animaties houden voor groepen jongeren of volwassenen (verenigingen, 

evenementen …).

Daarnaast zal de animator ook deelnemen aan andere communicatieactiviteiten op het 
terrein: 

• informatie- en sensibiliseringsopdrachten van het grote publiek tijdens de 
belangrijkste Brusselse evenementen; 

• opdrachten vervullen ter ondersteuning van de operationele diensten (ter plaatse 
gaan kijken, panelen plaatsen …) ;

• documentatie gereedmaken en verdelen (huis-aan-huis of op animatie).

Technisch

• Zin voor pedagogie
• Voor een groep kunnen spreken
• Stipt, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken
• Flexibel en polyvalent
• Kennis van de informaticatool (Office-pakket)
• De kennis van de tweede landstaal is een troef

Menselijk / relationeel

• Interesse voor de milieukwestiesEmpathie

Animator 
voor de Communicatiedienst (M/V/X)

Taken

Vereiste competenties

Met z’n alleen 
maken we Brussel
mooier !



• Empathisch
• Contactvaardig
• Zich kunnen aanpassen aan verschillende publieksgroepen
• Dynamisch en proactief
• In team kunnen werken
• Grote flexibiliteit qua uurrooster (prestaties weekend & feestdagen)
• Zin voor initiatief, in het kader van de toevertrouwde opdrachten
• Goed voorkomen
• Verantwoordelijkheidszin in de uitoefening van zijn graad en functies

• Hoger secundair onderwijs (niveau 2) 
• Jonger dan 25 jaar zijn (Startbaanovereenkomst) 
• Een rijbewijs B is een grote troef 
• Ervaring in animatie 
• Uittreksel strafblad, model 2

·

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Stéphane Charbonel, via e-mail:

stephane.charbonel@arp-gan.be 

Vermeld de referentie “Anim – 2023”

Toegangsvoorwaarden

Interesse?  

Met z’n alleen 
maken we Brussel
mooier !

Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen 
met een beperking aan om te solliciteren.met een beperking aan om te solliciteren.


