
 
INTERZA en INCOVO zijn de milieu-intercommunales actief in tien gemeenten van Vlaamse noord- en 
oostrand rond Brussel, van Londerzeel tot Kampenhout. Incovo/Interza voeren voor deze gemeenten 
een afvalbeleid gericht op kwaliteitsvolle dienstverlening met een sterke nadruk op communicatie, 
afvalpreventie, selectieve inzameling en vermijden van zwerfvuil. 
 
Incovo/Interza heeft een zeer uitgebreide samenwerking met scholen, verenigingen en met meer 
dan 800 vrijwilligers die zich mee inzetten voor een propere gemeente. 
Voor de aansturing, uitbouw en vernieuwing van de educatieve en vrijwilligerswerking zoekt 
Incovo/Interza een halftijdse 
 
  

educatief medewerker -  
scholen- en vrijwilligerscoach. 

 
Functie: 
 
 
• Je gaat samenwerkingen aan met intermediaire organisaties en scholen rond afval, milieu en 

zwerfvuil 
• Je begeleidt leerkrachten en vrijwilligers in activiteiten rond afval en zwerfvuil 
• Je bent het contactpunt voor externe organisaties die rond dezelfde thema’s werken 
• Je bouwt een educatief aanbod uit op maat van de diverse doelgroepen 
• Je bent een luisterend oor voor de honderden zwerfvuilvrijwilligers “propere burgers” en zoekt 

mee naar oplossingen voor de problemen die ze aankaarten 
• Je ondersteunt de vrijwilligerswerking en alle acties om meer mensen hiervoor aan te spreken 
• Je ondersteunt het team zwerfvuil en sluikstort in communicatieve en participatieve acties, via 

campagnes, facebook, aanwezigheid op evenementen, … 
 
Wij vragen: 
 
• Je beschikt over een diploma bachelor in sociaal werk, onderwijs, communicatie of 

gelijkwaardig. 
• Je gaat vlot met mensen om, bent assertief en empathisch en je beschikt over een groot 

aanpassingsvermogen ten aanzien van je gesprekspartner.Je kan gestructureerd werken en 
hebt affiniteit met milieuthema’s en kansengroepen. 

• Je bent een geboren netwerker, je staat stevig in je schoenen en je hebt geen schrik om je 
handen vuil te maken 

• Goede kennis van de Nederlandse én Franse taal en vertrouwdheid met werk op de PC is een 
must 

• Je bent flexibel beschikbaar 
• Je hebt een vlotte pen en kan anderen enthousiasmeren rond duurzame thema’s 
• Rijbewijs B is een grote troef 



 
Wij bieden: 
 
• Een halftijdse arbeidsovereenkomst, mogelijk aan te vullen met andere taken.  
• Verloning volgens overheidsbarema B1-B3 (voltijds brutoloon tussen 2.509 en 4.229 euro) 
• Nuttige ervaring kan in aanmerking worden genomen 
• Hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietspremie, maaltijdcheques en ecocheque 
• Een gunstige werk- en verlofregeling  
• Een job met veel afwisseling in een maatschappelijk relevante en uitdagende omgeving 
• Zelfstandigheid, vertrouwen en begeleiding door ervaren collega’s 
• Tewerkstelling in Vilvoorde of Zaventem. 
 
Interesse? 
 
Stuur je motivatiebrief met uitgebreid CV vóór 10 januari naar jan.buysse@interza.be.  
 
Bij een overtal aan kandidaten kan een preselectie plaatsvinden op basis van motivatiebrief en CV. 
 
Bij eventuele vragen kan je contact opnemen met Jan Buysse – directeur  (jan.buysse@interza.be) 
of Olivia Peeters – stafmedewerker (olivia.peeters@incovo.be).  
 
Een schriftelijke selectieproef is gepland op donderdag 21 januari van 18u30 tot 21u00. 
De aanvullende mondelinge selectieproef gaat door begin februari. De datum van indiensttreding 
wordt in onderling overleg vastgesteld. 
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