Je bent georganiseerd en zelfstandig?
Terreinanimator/animatrice
Je bent jonger dan 25 jaar
Beschrijving van Net Brussel
Net Brussel, hoofdspeler inzake leefmilieu, draagt bij tot de verbetering van de levenskwaliteit in het
Brussels Gewest. Bij de uitoefening van zijn opdrachten, de ophaling en de verwerking van huisvuil
alsook de reiniging van de gewestwegen, staat de dienstverlening aan de bevolking centraal. Het heeft
een belangrijke opvoedkundige rol bij de inwoners/inwoonsters: hen bewust maken van hun rol als
burger en hen begeleiden in hun dagelijkse handelingen voor beheer van hun afval.
Het Agentschap Net Brussel kan bogen op een constante groei. Er werken bijna 3000 personeelsleden,
waaronder 85 % operationele personeelsleden en 15% administratieve personeelsleden.

Functiebeschrijving
Bij de cel Pedagogie en Communicatie (Communicatiedienst) sta je in voor verschillende informatie- en
communicatieopdrachten op het terrein ter bevordering van de missies en waarden van Net Brussel bij
een gevarieerd publiek
•
•

Opdrachten verzekeren ter ondersteuning van de operationele diensten (ter plaatse gaan kijken,
panelen plaatsen,…)
Documentatie voorbereiden en verdelen (huis-aan-huis)

Wegens de sanitaire maatregelen die momenteel gelden, blijft telewerk de norm bij deze functie,
behalve als er terreinopdrachten moeten worden uitgevoerd.

Vereiste competenties
Technisch
• Stipt, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken
• Flexibiliteit en polyvalentie
• Kennis van de informaticatools (Office-pakket)
• Kennis van de tweede officiële taal is een troef
Menselijk/relationeel
• Empathie
• Assertiviteit
• Dynamisme / proactiviteit
• In team kunnen werken
• Flexibiliteit qua uurrooster

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !

•
•
•

Zin voor initiatief, in het kader van de toevertrouwde opdrachten
Goed voorkomen
Zin voor verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn graad en functies

Toegangsvoorwaarden
•
•
•
•

Diploma hoger secundair onderwijs (Niveau 2)
Jonger dan 25 jaar zijn (Startbaanovereenkomst) VERPLICHT !
Houder van het rijbewijs B
In het Brussels gewest wonen

We bieden
•
•
•
•

Een contract van bepaalde tijd (37.30 uur/week) van een jaar
Loon volgens de wervingsgraad
Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, MIVB-abonnement …)
Voordelen van de Sociale dienst (kortingen op diverse producten, diverse terugbetalingen …)

Interesse?
Mail je sollicitatiebrief met CV ter attentie van Stephane Charbonel, HR-Dienst naar:
stephane. charbonel@arp-gan.be met de referentie “ANIM-TERRAIN2021”

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

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !

