
Vacature administratief en educatief medewerker volkssterrenwacht 

AstroLAB IRIS 

AstroLAB IRIS is de benaming van de Project- en Volkssterrenwacht gevestigd in het Provinciaal Domein 

De Palingbeek te Zillebeke, Ieper. De naam van de vzw die dit initiatief ontplooit, is de Astronomische 

Contact Groep, afgekort als ACG vzw.  

AstroLAB IRIS ligt midden in het provinciale natuurgebied De Palingbeek. De volkssterrenwacht legt zich 

toe op het populariseren van sterrenkunde en aanverwante wetenschappen. Dit gebeurt enerzijds via 

geleide bezoeken en anderzijds via kennisverspreiding (onder andere kijkavonden, cursus, lezingen) 

gericht naar specifieke doelgroepen.  

Voor de werking doet de volkssterrenwacht een beroep op vrijwilligers, en anderzijds op 2 vaste 

medewerkers. Die staan in voor de dagelijkse werking en het uitbreiden van het educatieve aanbod. 

Momenteel zijn we op zoek naar een administratief/educatief medewerker voor een vervanging, met 

kans op verlenging.  

 

Functieomschrijving 

Je takenpakket bestaat uit administratief werk, het rondleiden van (school)groepen en het uitbreiden 

van het educatief aanbod.  

 

Taken 

Het begeleiden van bezoeken aan de volkssterrenwacht vormt het meest essentiële onderdeel van de 

opdracht. 

Daarnaast sta je in voor volgend takenpakket: 

 de dagelijkse communicatie en administratie (zoals de administratie van activiteiten en het 
beantwoorden van telefoons, e-mails, ...). 

 Communicatie en promotionele activiteiten: advertenties, mailings, werven van bezoeken, 
persmededelingen, beheer van sociale media en website. 

 Ontwikkelen van educatief materiaal. 
 Opvolging van werkzaamheden door derden (aannemers, schoonmaak, ...) 
 Actuele informatie onder de aandacht van het publiek brengen: ad valvas, website, 

persmededelingen, ... 
 

Profiel 

Je bent geïnteresseerd in wetenschap en hebt een brede basiskennis wat betreft sterrenkunde. Je bent 

bereid om een uitgebreid administratief takenpakket op je te nemen. Daarnaast ben je een vlotte 

spreker die kinderen en jongeren kan boeien. Je bent bereid om occasioneel tijdens een avond of in 

het weekend te komen werken naar aanleiding van groepsbezoeken of evenementen. Je bent een 

creatieve denker die steeds kan helpen om nieuwe projecten van A tot Z uit de grond te stampen.  

 Een absolute vereiste is dat je geïnteresseerd bent in wetenschap en sterrenkunde en een brede 
basis bezit wat betreft sterrenkunde. Bovendien ben je bereid om je verder te verdiepen in het 
thema. 

 Het populariseren van wetenschap (en sterrenkunde in het bijzonder) spreekt je aan en je 
hebt talent om kennis over te brengen. 

 Je bent georganiseerd en flexibel. Je kan zelfstandig taken tot een goed einde brengen, maar je 
houdt er ook van om onderdeel van een team te zijn.  

 Je werkt resultaatgericht; je bent een denker én een doener, je plant, organiseert en 
structureert jouw activiteiten met het beste resultaat voor ogen. 

 Je kunt omgaan met diverse doelgroepen (kleuters, jongeren, senioren, ...). 



 Je bent Nederlandstalig en bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 
vaardigheden. 

 Je kunt je mondeling aardig uit de slag trekken in het Engels en het Frans. 
 Je hebt een hogere opleiding (bijvoorbeeld bachelor secundair onderwijs of gelijkaardig) 

of gelijkwaardig door ervaring.  

 Je bezit een degelijke kennis van gangbare computerprogramma's. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 Hoewel de opdracht zich hoofdzakelijk overdag in de week situeert, ben je bereid tot 

sporadisch avond-en/of weekendwerk. 
 

Wij bieden 

 Een functie met ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. 
 Voltijdse/deeltijdse tewerkstelling (bespreekbaar) 
 Contract van bepaalde duur (tot 31 juli 2019) met reële kans op verlenging. 
 Loon in verhouding met profiel en ervaring 
 Plaats tewerkstelling: Verbrandemolenstraat 5, 8902 Zillebeke 
 Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk 

 

Waar en hoe solliciteren 

Uw sollicitatie (motivatiebrief + CV) mailen naar db@astrolab.be voor 15 oktober 2018 

mailto:db@astrolab.be

