
 
 

 

 

Outward Bound is al meer dan 40 jaar actief als trainingspartner in diverse sectoren in België: social profit, 

bedrijven, business schools, enz.  Outward Bound België ontwikkelt programma’s rond thema’s als 

leidinggeven, coaching, teamontwikkeling en persoonlijke groei, met accent op leren in ‘the great outdoors’. 

Met zowat 6000 deelnemers-dagen per jaar, is  Outward Bound België een sterke speler op de nationale én 

internationale opleidingsmarkt.  

 

 

  Outward Bound België™ zoekt ter versterking van het vaste team een:  

 

 

 

Back Office support / Junior Outdoor Procesbegeleider (m/v/x)  
 

 

 

Ben jij een administratieve duizendpoot met een commerciële mindset? Zie jij je ons verhaal 

uitdragen via de website en andere kanalen? Ben je een ondernemende teamplayer, die groeit door 

het ondersteunen van ervaren collega’s, maar tegelijk niet bang is hen mee te nemen in het digitale 

verhaal?  

Heb je daarnaast ook zin om mee groepen te begeleiden dmv outdoor ervaringsleren en 

procesbegeleiding? Zie je het helemaal zitten om een intensieve technische én softskills opleiding te 

doorlopen? Voel je de goesting om mee met de senior trainers aan de slag te gaan in het outdoor 

werkveld, en op termijn ook autonoom training te geven? 

 

Dan leren we je graag kennen! 

 

 

Wat hopen we in jou te vinden? 

 

 Procesbegeleiding, training en ervaringsleren zijn voor jou geen nieuwe begrippen, 

 je bent sportief en hebt een hart voor outdoor en de natuur,  

 administratie en commerciële ondersteuning schrikken jou niet af, 

 “flexibel” is je tweede naam: je werkt graag samen met collega’s in de back office, maar gaat 

even graag mee op pad met groepen in de natuur,  

 je groeit door anderen te helpen groeien.  

 

 

Welk profiel hebben we in gedachten? 

 

 Je hebt bij voorkeur een opleiding in een menswetenschappelijke richting 

(psychologie,  pedagogie,…), in communicatie, of gelijkwaardig door ervaring,   

 ervaring in back office, sales of marketing geven je een streepje voor,  

 je drukt je vlot uit in het Nederlands, Engels en liefst ook  Frans,  

 je kan goed communiceren en werkt gestructureerd, 

 je werkt graag in team, kan goed luisteren en problemen oplossen, 

 je bent goed in het analyseren en integreren van allerlei informatie, 

 je bent proactief, je enthousiasme en overtuigingskracht werken inspirerend. 

 

 

  



 
 
 

Wat bieden we in de plaats? 

 

 Outward Bound biedt je een degelijke interne opleiding,   

 een boeiende en gevarieerde job met een grote mate van zelfstandigheid,   

 een open en dynamische werkomgeving, waar teamspirit erg gewaardeerd wordt,   

 een gepaste verloning in functie van het niveau en ervaring, 

 een solide en persoonsgerichte organisatie met naam,   

 een enthousiast team en een aangename en informele werksfeer,   

 ruimte om jouw competenties te ontwikkelen. 

 

 

Je bent de persoon die wij zoeken?   

 

Stuur je sollicitatie e-mail met CV, met vermelding waar je onze vacature hebt gezien, uiterlijk tegen 

3 juni 2022 naar sofie.coekaerts@outwardbound.be en verras ons! We plannen de eerste 

kennismakingsgesprekken in op 16 en 17 juni a.s. 
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