
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animator-Trainer - Youth Engagement and Mobilization dienst 
 
4/5de contract van onbepaalde duur (80%) – Brussel en Gent  

 
Oxfam is een wereldwijde organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die de kracht van mensen 
bundelt tegen armoede en ongelijkheid. In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan 
duurzame verandering waarbij gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam 
België zet zich in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en 
campagnes om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van 
ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze 
de circulaire en sociale economie in België.  
 
Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Oxfam is op zoek naar 
een Animator-Trainer voor haar Youth Engagement and Mobilization dienst. 
 

 
Waar kom je terecht ? 

 
Je informeert, sensibiliseert en mobiliseert jongeren van 16 tot 35 jaar rond de thema's van Oxfam's 
publiekscampagnes (klimaatcrisis, economische ongelijkheid en genderongelijkheid) en haar 
waarden. Dit gebeurt via het ontwerpen, aanleveren en uitvoeren van activiteiten en opleidingen.  Je 
maakt deel uit van de afdeling Public Engagement, die tot taak heeft de stem van onze vrijwilligers, 
supporters en actief betrokken burgers te laten horen terwijl ze samenwerken aan de sociale 
verandering die we hier en in de rest van de wereld nastreven. 
 

Je verantwoordelijkheden : 

 Je begeleidt onze workshops en verzorgt de instrumenten voor schoolgroepen.  

 Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, faciliteren en logistiek uitvoeren van 
opleidingen (online en offline) voor jongeren (16-35 jaar) over de thema's van Oxfam. 

 Je ondersteunt de ontwikkeling van een nieuw programma voor diepgaande opleidingen voor 
16- tot 25-jarigen, dat in 2023 van start gaat. 

 Je biedt pedagogische ondersteuning voor interne Oxfam-opleidingen en evenementen. 

 Je neemt deel aan projecten in partnerschap met andere NGO's of internationale organisaties. 
 

Jouw profiel: 

 Je hebt een bachelordiploma of hebt gelijkwaardige ervaring ; 

 Je hebt ervaring met het faciliteren en ontwikkelen van opleidingen en/of pedagogische 
instrumenten ; 

 Je bent geïnteresseerd in Noord-Zuid-kwesties, en meer in het bijzonder in kwesties die 
verband houden met de klimaatcrisis en genderongelijkheid; 

 Je hebt sterke organisatorische vaardigheden ; 



 Je bent in staat informatie duidelijk over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk ; 

 Je hebt een goede beheersing van de digitale communicatiemiddelen ; 

 Jouw moedertaal is het Nederlands en je hebt een zeer goede kennis van het Frans 
(geschreven en gesproken) en van het Engels 

 Je bent flexibel en bereid om enkele weekends te werken; 

 Je deelt de waarden van Oxfam. 
 

Oxfam biedt jou:  
 

 Een 4/5de contract (80%) van onbepaalde duur.  

 Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal € 2003,96 en 
maximaal € 3505,84 (bij 30 jaar nuttige ervaring).  

 Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 13de maand, 
maaltijdcheques, groepsverzekering, extralegaal verlof, flexibele uren, structureel telewerk 
en ondersteuning bij opleidingen.  

 De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van 
duurzame ontwikkeling en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de wereld. 
Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.  

 Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen je werk en je privébelangrijk 
is.  

 
 

Ben jij de persoon die we zoeken? 

Stuur je CV en sollicitatiebrief voor 5 september 2022 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van 

"Achternaam Voornaam + Animator-Trainer".  

 

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden dus geselecteerd op basis van hun 

kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of andere criteria die niets met de 

functie te maken hebben. 

 

Oxfam zet zich in voor de bescherming en bevordering van het welzijn van alle mensen en verwacht 

van alle medewerkers en vrijwilligers dat zij deze inzet delen door middel van gemeenschappelijke 

waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.be). 
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