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Vacature: Educatiemedewerker (voltijds of halftijdse duobaan) 
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Jij bent 
een groentegek die met volle goesting in potten en pannen roert en zot is van uitvindingen 
en life hacks. Een nerd die zot is van food trends en van innovatief tuinieren. Een 
verhalenverteller die de gekste histories zo weer tot leven wekt. 
 
 
Wij zijn 
het museum van de groentestreek, een ode aan de durf en het succes van pioniers en telers 
in de tuinbouw. Hun wijsheid, ervaringen en technieken rond groenteteelt staan hier 
permanent onder de aandacht. 
 
’t Grom behandelt haar collectie als een dynamisch en gevariëerd geheel. Het museum gaat 
met zijn collectie van roerend, onroerend en immateriëel erfgoed aan de slag om een 
hedendaags verhaal te brengen. 
 
 
Educatieve werking 
Duizenden lagere schoolkinderen genieten hier jaarlijks van een prachtig educatief 
programma. Samen de tuinen in, samen koken. Daarnaast verwent ’t Grom de jeugd met 
verjaardagsfeestjes en vakantiekampen. 
 
Tot slot organiseert ’t Grom rondleidingen, cursussen, workshops voor volwassenen. 
Ambachtelijk werken en ervaringsgericht leren staan vaak centraal. Vanuit onze missie 
leggen we de nadruk op de pioniers in de tuinbouw en hun verwezenlijkingen. STEM-
thema’s zijn nooit veraf. 
 
Vrijwilligers en stagiaires ondersteunen de educatieve werking. 
 
 
Wat ga je doen  

• Je bent werkzaam in een klein team en draait mee met alle activiteiten die voorbij 
komen, van het ontwikkelen van nieuwe programma’s tot aan de administratie en 
het onthaal. 

http://www.tgrom.be/
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• Je zorgt voor een gerichte promotie en communicatie van alle educatieve activiteiten 
via pers, media en andere contacten. 

• Je ontvangt schoolgroepen uit het lager onderwijs en begeleidt hen bij diverse 
programma’s met rondleidingen en kookateliers. 

• Met jouw enthousiasme stimuleer jij kinderen en jongeren om nieuwsgierig te 
worden en vragen te stellen, om meer over groenten en gezonde voeding te willen 
weten en te ontdekken. 

• Je ontwikkelt educatieve materialen, programma’s en activiteiten voor families en 
hebt de vaardigheid om educatieve projecten uit te voeren. 

• Je bent medeverantwoordelijk voor het trainen en begeleiden van vrijwilligers en 
stagiaires, het inhoudelijke en praktische onderhoud van educatieve programma’s en 
het evalueren van educatieve programma’s. 

• Je vergroot en vernieuwt de bestaande activiteitenagenda voor volwassenen en 
ontwikkelt nieuwe rondleidingen voor volwassenen rond tuinbouwpioniers en STEM-
thema’s. 

• Je vertegenwoordigt ’t Grom tijdens voorbereidingen van de Hands On! Conference 
in 2023 in Mechelen. 
 
 

Jouw profiel 
Je hebt uitstekende didactische en presentatievaardigheden en een flinke dosis 
improvisatietalent. Hierdoor speel je goed in op de groepsdynamiek en stem je de 
programma’s af op de groep die je voor je hebt. 
 
Je vindt werken in een dynamische omgeving leuk; er gebeurt elke dag wel iets anders op de 
museumvloer. Ook als het anders loopt dan verwacht, blijf jij rust en kalmte uitstralen terwijl 
je met je collega’s communiceert om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Je krijgt een 
kick van een goed uitgevoerde organisatie. 
 
Deze woorden vatten jou goed samen: samenwerken, betrokkenheid, initiatief, visie, 
stressbestendig, creativiteit, communicatie, plannen en organiseren, klantgericht. 

 
 

Onze aandachtspunten  

• Je hebt minimaal een diploma hoger onderwijs bachelor bij voorkeur van een 
pedagogische of culturele opleiding. 

• Je hebt relevante werkervaring in het uitvoeren van onderwijsactiviteiten of 
educatieve programma’s voor groepen 

• Je vindt werken met kinderen geweldig 

• Je beschikt over uitstekende didactische kwaliteiten 

• Je staat enorm graag in de keuken en houdt ervan te experimenteren met groenten 
en fruit. 

• Je hebt ervaring met het gidsen of begeleiden van groepen. 

• Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk of met het begeleiden van vrijwilligers. 

• Je kan vlot overweg met computer (MS Office programma’s zoals Word, Excel, 
Outlook), alsook met Dropbox, Google Docs, Mailchimp en Wix. 



 

 

’T GROM, VZW MIDZEELHOEVE  /  MIDZELEN 25A, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 
TEL: 015 31 50 55 / INFO@TGROM.BE / WWW.TGROM.BE 

ONDERNEMINGSNUMMER 0478.043.417 / RPR ANTWERPEN AFDELING MECHELEN 

 

 

• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk. 

 

Wij bieden 

• Een voltijds contract voor 38 uur per week of een halftijds contract van 19u/week. Bij 
een halftijdse invulling werk je samen met andere, nieuwe halftijds collega in een 
duo-baan. 

• Een brutowedde ingeschaald volgens jouw ervaring en opleidingsniveau binnen het 
barema B1c van Paritair Comité 329. Plus maaltijdcheques. 

• De kans om mee te werken aan de uitbouw van een jong, dynamisch en niet 
alledaags museum in een groene omgeving met historische tuinen in een beschermd 
erfgoedlandschap. 

• Een flexibele werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans. 

• Een vlot bereikbare werkplaats op 10 minuten van de afrit Mechelen-Noord, op 20 
minuten fietsen van de Sint-Romboutstoren en met een treinhalte op 15 minuten 
wandelen. 

• Zekerheid op bijkomende opleidingen in de erfgoedsector. 

• Werk op vaste dagen. Naast schooldagen zal je ook in het weekend, op feestdagen en 
sporadisch in de avonduren worden ingeroosterd. Werken op deze momenten is 
voor jou geen enkel probleem en je bent flexibel inzetbaar. 

 
 
Solliciteren  
Ben jij de educatiemedewerker die wij zoeken? Solliciteer dan uiterlijk tot en met dinsdag 28 
juni 2022. Laat ons weten waarom jij als educatiemedewerker bij ons aan de slag wilt en 
waarom je denkt dat je geschikt bent voor deze functie. Wij zijn nieuwsgierig naar hoe je je 
gaat presenteren. 
 
De eerste gesprekken staan gepland op 4, 5 en 6 juli. 
 
Stuur je motivatie naar info@tgrom.be. Meer informatie nodig? Neem contact op met 
Maarten Jacobs, directeur-conservator, maarten.jacobs@tgrom.be, 015 31 50 55. 

mailto:info@tgrom.be

