
Word jij onze freelance educoach?

Coach nieuwe programma’s Havenkansen  
en Port Pro/Port Academy 
Werk jij graag met jongeren uit de derde graad se-
cundair onderwijs of met jonge werkzoekenden? Kan 
je jonge mensen motiveren bij het ontdekken van hun 
competenties of jobkansen in de haven terwijl ze een 
spel spelen in een bedrijf, een doe-opdracht uitvoeren of 
medewerkers van bedrijven in de haven de pieren uit de 
neus halen?

Dan begeleid jij, na de ontwikkeling van dit aanbod, 
binnenkort onze groepen tijdens hun havenontdekking. 
Zij doen dit via het competentiespel “Havenkansen” of 
nemen deel aan een spannend bedrijfsbezoek onder de 
naam Port Pro en Port Academy.

Werk het nieuwe aanbod mee uit 
Het aanbod van het Havencentrum wordt volledig 
vernieuwd. We zoeken iemand die samen met ons een 

kwaliteitsvol aanbod kan uitwerken én dit nadien te 
begeleiden.

Samen met het educatief team van het Havencentrum 
ga jij aan de slag met de plannen voor onze nieuwe 
excursies. Je houdt hierbij rekening met organisatorische, 
maar ook educatieve kwaliteitseisen en houdt steeds de 
beleving van de doelgroep voor ogen. Creativiteit is 
welkom!
 

Het Havencentrum zoekt enthousiaste, freelance educoaches. Heb jij al  
gewerkt als instructeur in het jeugdwerk of het sociaal cultureel werk en/of 
ben je hierdoor gepassioneerd? Ken jij verschillende werkwijzen om groepen 
op een dynamische en interactieve manier de haven te laten kennen? En ben 
je bovendien nog bereid je handen uit te mouwen te steken om ons te helpen 
bij het uitwerken van onze nieuwe programma’s? Ben je twee dagen per week 
beschikbaar als zelfstandige? Dan zijn wij naar jou op zoek!

www.havencentrum.be 

Over ons

Het Havencentrum heeft als missie jongeren te informeren, 
sensibiliseren en enthousiasmeren rond de economische 
activiteiten (maritiem, industrie, logistiek, transport) in het 
havengebied. We laten hen de haven ‘in ’t echt’ beleven met 
interactieve, educatieve programma’s. We tonen daarbij de 
toekomst- en tewerkstellingsmogelijkheden in de haven als 
interessante werkomgeving.



Selectie 
 
Stuur je CV en motivatie per mail naar 
Ann D’Havé voor 30 oktober.  Als je 
kandidatuur in aanmerking komt, 
nemen we telefonisch contact op en 
nodigen je uit voor een gesprek in het 
Havencentrum.  

Voor meer informatie over deze  
vacature kan je terecht bij Ann D’Havé.

Ann D’Havé 
03 250 61 61 
ann.dhave@havencentrum.be

Ben jij...
• organisatorisch sterk en werk je graag mee aan projecten?
• iemand die vlot contacten legt?
• gepassioneerd om te werken met onze doelgroep?  
• een coach/mentor of heb je de juiste coachingskills? 
• een inspirerende spreker? Iemand die de jongeren graag laat 

groeien?
• flexibel genoeg om je aan te passen aan de diverse groepen?
• leergierig en wil je de haven als je broekzak leren kennen? 

 

Heb jij...
• ervaring in het begeleiden van groepen jongeren? .
• ervaring in het interactief overbrengen van info? Of ervaring in 

het sociaal cultureel werk?
• zorgzaamheid voor materiaal in je genen zitten?
• twee dagen per week tijd voor ons?
• een wagen ter beschikking of stevige fietsbenen die je in com-

binatie met de waterbus of fietsbus tot bij ons en de bedrijven 
brengen? 

We bieden jou
• leuke projecten waar je je schouders mee kan onderzetten en 

waardoor je de haven leert kennen.
• begeleiding van groepen jongeren (vanaf januari 2020) die jij 

begeestert.
• gepaste opleidingen waarbij je de haven, zijn economische 

meerwaarde en de diverse beroepen bij de  verschillende bedrij-
ven leert kennen

• een maand op voorhand inplanning van de excursies waarbij 
we rekening houden met jou beschikbaarheden

• een vergoeding van 37,20 euro per uur (excl BTW). 

Plaats tewerkstelling
Havencentrum, Scheldelaan 444, 2040 Antwerpen en bij uitbrei-
ding het hele havengebied.

APB HAVENCENTRUM 
Scheldelaan 444 • Haven 621 • 2040 Antwerpen 
03 569 90 12 • info@havencentrum.be 

www.havencentrum.be 


