
 
 
 
De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen. Een heerlijke bestemming voor 
iedereen met een jeugdige geest, jong en oud. Plan je een meerdaagse groepsactiviteit, 
een familiefeest of een weekendje weg met vrienden of vereniging? 
Het uitgestrekte natuurdomein biedt je alle mogelijkheden: paviljoenen, een hostel, 
kampeerfaciliteiten, een theater, sporthal, sportvelden, zwemvijver en een eigen 
educatieve dienst. 
 
De educatieve dienst “natuur en avontuur” zorgt voor een activiteitenaanbod voor onze 
gasten, de uitbouw van een uitleendienst met educatief materiaal, workshops en 
werkprojecten voor jaarlijks bijna 10.000 kinderen en jongeren. Daarnaast staat de 
educatieve dienst in voor de ondersteuning, begeleiding en opleiding van meer dan 50 
vrijwilligers die actief zijn op de Hoge Rielen! 
 
We zoeken voor een tijdelijke tewerkstelling van 4,5 maanden: 
 
Educatief medewerker/medewerkster  
38 uur per week,  
van begin juli tot 14 november 2021 
 
Het werkdomein situeert zich op het domein. Het gaat om een betrekking van 38 uur 
per week.  
De prioritaire doelgroepen bestaan uit leerlingen van het lager en secundair onderwijs 
en jeugdwerkgroepen, daarnaast zijn er nog allerhande groepen (gaande van families tot 
bedrijven) 
Het betreft een tijdelijke tewerkstelling van 4,5 maanden. 
 
Functieomschrijving:  
Je begeleidt natuur educatieve en avontuurlijke workshops, participatieve 
werkprojecten natuurbeheer en infrastructuurbeheer. Dat doe je samen met je collega’s, 
coördinator, en vrijwilligers. 
 
Je begeleidt educatieve workshops, avontuurlijke workshops en participatieve 
werkprojecten.  

 Je begeleidt de activiteiten van de educatieve dienst ‘Natuur& Avontuur’. 
 Je begeleidt activiteiten op het hoog touwenparcours. 
 Je begeleidt participatieve werkprojecten in het kader van het bosbeheersplan. 
 Je werft actief groepen voor (natuur)beheersprojecten. 
 Je werkt mee aan de uitvoering van het bosbeheersplan. 
 Je geeft advies aan groepen voor hun eigen programma (over de Hoge Rielen, 

omgeving,..) 
 Je houdt controle op en werkt mee aan het onderhoud van materiaal en 

stockbeheer. 
 Je zorgt mee voor de communicatie van het educatieve aanbod op het domein.  
 Je zorgt mee voor de evaluatie en de opvolging van workshops en 

uitleenmateriaal, 
 Je werkt mee aan de algemene educatieve aspecten van het domein, 
 Je denkt mee binnen de organisatie, je werkt mee aan nieuwe projecten 

 



Profiel: 
- Je wilt werken volgens een flexibel uurrooster en bent bereid tot avond- en 

weekendwerk, 
- Je bent gastvriendelijk, 
- Je gaat respectvol om met mens en natuur, 
- Je kan vooruitkijken en actie ondernemen,  
- Je bent luisterbereid, je kan een open dialoog creëren 
- Je bent in staat om opdrachten en projecten goed te plannen en te organiseren, 
- Je bent in staat om beslissingen te nemen binnen je pakket verantwoordelijkheden, 
- Je staat open voor vernieuwing en maatschappelijke ontwikkelingen, 
- Je kan flexibel, vindingrijk en met een positieve houding om gaan met 

veranderingen, 
- Je bent in staat om je gedrag aan te passen in functie van de situatie waarin je je 

bevindt, 
- Je bent in staat om visie, ideeën, boeiend en enthousiast over te brengen, 
- Je bent niet bang op 7 meter hoogte op het touwenparcours, 
- Je hebt een diploma hoger onderwijs of je kan je alleszins voldoende relevante 

beroepservaring aantonen, 
- Je wilt graag werken aan je persoonlijke groei, 
- Je bent bereid je snel en intensief bij te scholen op de volgende profielelementen: 

begeleiden van inhoudelijke workshops, begeleiden op hoogte parcours, begeleiden 
van avontuurlijke workshops, 

- Je bent gedreven om op korte tijd vertrouwd te raken met begrippen, 
achtergronden en concepten van educatie en jeugd(werk)beleid, 

- Je kennis van, of ervaring met, jeugdwerk, jeugdbeleid, jeugdtoerisme, 
verblijfstoerisme is een pluspunt. 

 
 
We bieden: 

 Contract van bepaalde duur – CAO 302 Horeca 
 Loon volgens barema ADJ - brutoloon 38u: € 2.817,67 bruto/maand  
 Fietsvergoeding  
 Abonnement openbaar vervoer 
 Elektrische-bedrijfsfiets  
 Maaltijdcheques  
 Ecocheques 
 Tweede pensioenpijler 
 Een uitdagende en toekomstgerichte werkomgeving 
 Een discrete selectieprocedure  

 
 
De Hoge Rielen werft aan op basis van competenties en draagt gelijke kansen en 
diversiteit hoog in het vaandel. 
 
Interesse of meer info vind je op www.dehogerielen.be 
 
Solliciteren kan enkel via e-mail, jobs@dehogerielen.be gericht aan Peggy Nuyts met 
gemotiveerde brief en CV, met vermelding “Educatief medewerker Ref NA01” 
 
De Hoge Rielen -  Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee -  014/55 84 10 
 
Je kandidatuur moet ten laatste op 21 juni 2021 in ons bezit zijn.  
 
Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan een 
selectiegesprek op 24 juni 2021. 

http://www.dehogerielen.be/
mailto:jobs@dehogerielen.be

