Urania zoekt vijfsterren educatief medewerker
Volkssterrenwacht Urania is een gewaardeerd educatief centrum voor al wie interesse heeft in
sterrenkunde en aanverwante wetenschappen. Met 4 medewerkers, 100 vrijwilligers, 800
leden, meer dan 10.000 bezoekers per jaar en tal van activiteiten zijn we in volle groei. De
sterrenwacht is gelegen in Hove en is verantwoordelijk voor de hele provincie Antwerpen,
maar heeft een werkterrein ver daarbuiten dankzij Urania Mobiel.
Al onze activiteiten zijn in stijgende lijn en het gloednieuwe optische en fulldome
planetarium zal nog meer mensen naar de sterrenwacht lokken. Hier staan we dan. Megaveel
bezoekers, superleuke ideeën en activiteiten, maar handen te kort om ze aan te pakken.
Daar kom jij dan binnen! Onze nieuwe enthousiaste educatieve man of vrouw! Welke
vaardigheden gooi jij in de strijd om de mensen te overtuigen? Hoe zou jij Volkssterrenwacht
Urania nog bekender maken bij het grote publiek?

Hoe infecteer jij mensen met de sterrenkundemicrobe?
-

Je gidst bezoekers doorheen de wonderen van het heelal, met alle troeven die Urania
voorhanden heeft: digitale media, meteorieten, schaalmodellen, planetarium,
telescopen, ...

-

Je helpt even graag ouderen over de drempel als je kleuters uit de bomen vist, want
de sterrenwacht is open voor iedereen, van 6 tot 99 jaar.

-

Je gaat sporadisch op locatie te werk met de Urania Mobiel. Zo breng je de
sterrenwacht mee tot bij het publiek zelf.

-

Overdag bewonder jij de zon, maar ook ’s avonds en in het weekend zijn er natuurlijk
sterren te zien. Af en toe ga je dus ook aan de slag buiten de 9 to 5 kantooruren.

-

Je werkt mee educatieve projecten uit: gaande van workshops tot video’s en al waar jij
maar op kan komen.

-

Je gebruikt vlot verschillende communicatietechnieken om sterrenkunde nog dichter
bij de mensen en vooral leerlingen te brengen.

-

Je beheert mee de sociale media en de website en helpt met je glasheldere en
correcte informatie sterrenkundige onwetendheid de wereld uit!

-

Je bouwt met al je talenten mee aan Volkssterrenwacht Urania van morgen zodat we
het verschil kunnen blijven maken.

Wie ben jij?
-

Een grote fan van sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart en wetenschappen in het
algemeen.

-

Iedereen hangt aan je lippen wanneer je weer eens boeiende verhalen afsteekt.

-

Je bent een doener. Wat de uitdaging ook is, je gaat ervoor.

-

Je houdt er van om creatieve oplossingen te zoeken. Elke mission failure zet jij weer
om in een succesvolle lancering.

-

Je bruist van ideeën die je wil realiseren en slaagt erin jezelf aan te leren wat je nodig
hebt om al die ideeën te realiseren.

-

Het team daar werk jij voor, samen zijn we zoveel beter.

-

Je werkt gesmeerd als een Sojoez-raket, nauwkeurig en georganiseerd.

Je praktische vaardigheden
-

Je beschikt over uitstekende didactische vaardigheden.

-

Je beheerst een grondige basiskennis van sterrenkunde en aanverwante
wetenschappen. Een aanverwant diploma is een troef!

-

Een computer kent geen geheimen voor jou. Je werkt vlot met Word, Powerpoint, etc.

-

Je bent Nederlandstalig. Meerdere talen zijn een pluspunt.

-

Je bezit een rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt.

Wat bieden wij jou?
-

Je komt terecht in een open en familiale werkomgeving.

-

De job biedt een prima balans tussen werk en privé.

-

Je krijgt binnen jouw functie een ruime verantwoordelijkheid en tegelijk de vrijheid
om initiatieven uit te werken en voor te stellen.

Plaats tewerkstelling
Volkssterrenwacht Urania
Jozef Mattheessensstraat 60

2540 Hove
Neus eens rond op de Urania website of laat je inspireren op onze Facebookpagina, druk de
lanceerknop in en stuur je cv met de lichtsnelheid naar directie@urania.be Uiterlijk voor 1
juli 2018!
Kandidaten die weerhouden worden, zullen gecontacteerd worden voor een persoonlijk
gesprek.
Is deze job niet meteen voor jou, maar ken je iemand die dit SCHIT-TER-END zou doen?
Stuur hem of haar deze vacature dan zeker even door!

