
Het Havencentrum wil jongeren de onbekende en overweldigende 
wereld van de haven van Antwerpen laten beleven. Met 
ons aanbod voor de 3e graad lager, het secundair, hoger 
en volwassen onderwijs inspireren we hen met verhalen en 
uitdagingen op maat van hun profiel en tonen we welke 
uiteenlopende jobkansen ze in onze wereldhaven kunnen vinden. 
Hoe? Enerzijds tijdens een- of meerdaagse havenbezoeken: de 
jongeren varen op de dokken, programmeren de legohaven 
of verkennen de vele activiteiten, bedrijven en jobs. Anderzijds 
ontwikkelen we lesmateriaal voor in de klas.

We hebben jou nodig deze zomer...
om onze werking zo goed mogelijk voor te bereiden op het 
komende schooljaar. Jij biedt een administratieve meerwaarde 
voor onze gidsen, partners en klanten én maakt deel uit van het 
educatieteam om de ontwikkeling en het updaten van educatieve 
projecten en programma’s mee te ondersteunen. Zo kunnen we 
volgend jaar opnieuw dé havenbeleving bij uitstek bieden. 
Je komt terecht in een klein, hecht team en ondersteunt de hele 
ploeg met zowel administratieve als enkele educatieve taken:
• Je kan je vlot de inhoud van een educatief programma eigen 

maken en hebt een kritische blik om onderdelen ervan te 
updaten en verbeteren. 

• Je schrijft onze klanten en partners aan en zorgt voor een 
update van onze bestaande databank.

• Je werkt mee aan de startdag voor onze gidsen en 
educoaches.

• Je zorgt ervoor voor dat de gidsen het schooljaar met de juiste 
documenten kunnen aanvatten.

• Je herwerkt diverse Excel- en Word-bestanden om onze 
werking efficiënter te maken.

Wie ben jij?
• Je hebt een educatieve achtergrond: je volgt een opleiding 

tot leerkracht of een studierichting waarin educatie en/of 
onderwijs ruim aan bod komt. 

• Je werkt nauwgezet en ordelijk en bent resultaatgericht.
• Je bent klantgericht: je hebt oog voor de wensen van onze 

klanten, partners en medewerkers.
• Je hebt affiniteit met een administratieve omgeving, werkt vlot 

met courante programma’s, zoals Word, PowerPoint, Excel en 
Outlook, en kan goed overweg met webtoepassingen, zoals 
Google Maps, MS Teams, Zoom, etc. 

Praktisch
• Je geraakt via eigen vervoer (fiets, auto of DeWaterbus) in 

Lillo. Thuiswerk kan gedeeltelijk, af te spreken. 
• Je kan een attest student@work voorleggen waarop je nog 

voldoende uren beschikbaar bent.
• Je werkt van maandag 16 augustus t.e.m. vrijdag 17 

september 2021. Heb je in deze periode (misschien) 
herexamens? Bespreek dit gerust met ons en dan bekijken 
we samen hoe we hiermee rekening kunnen houden in de 
planning en jouw werkdagen. 

• Je werkweek bestaat uit 38 uur met 7 uur 36 minuten per dag.
• Je werkplek: Havencentrum, Scheldelaan 444, 2040 

Antwerpen.

Wat krijg je ervoor in de plaats? 
• Je loon bevindt zich in salarisschaal E1: je verdient €11,99 

bruto per uur. 
• Kom je met de fiets? Dan krijg je een fietsvergoeding.
• En natuurlijk ook bergen praktijkervaring in een educatieve 

organisatie in volle ontwikkeling!

Interesse?
Stuur ons ten laatste op 6 juli 2021 een mail met je cv, waarin je 
je kort voorstelt en je motivatie toelicht naar info@havencentrum.
be. Daarna contacteren we je om een kennismakingsgesprek 
(fysiek of digitaal) in te plannen in de week van 12 juli.
Inhoudelijke vragen over de functie? Bert helpt je graag verder via 
bert.pichal@havencentrum.be. 
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Zin in een gevarieerde studentenjob, waarbij je ervaring opdoet in een educatieve organisatie? 
Bouw je mee aan onze programma’s? Zet jij onze klanten, partners en gidsen mee op pad aan het 
begin van het schooljaar? Zorg je ervoor dat ons publiek op een professionele wijze ons aanbod 
kan beleven? Dan ben jij vast de educatieve en administratieve duizendpoot die wij zoeken!

Vacature jobstudent: educatieve & administratieve duizendpoot
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