NIRAS is de instelling die in België verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief
afval. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en op zeer lange termijn,
te beschermen tegen de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het bestaan van
radioactief afval. Wil je meer over weten over onze activiteiten? Raadpleeg dan onze
website: www.niras.be.
Je houdt van communiceren en bent geboeid door de gedachte je vrije tijd intelligent te
gebruiken om anderen iets aan te leren?
Om ons team Communicatie te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

Zelfstandige gids voor Tabloo

Wat is Tabloo?
Tabloo bevindt zich in Dessel en heeft twee functies die elkaar aanvullen. Aan de ene kant
is het een bezoekerscentrum met een uitgebreid informatieprogramma over het beheer
van radioactief afval, bestemd voor een gevarieerd publiek, gaande van scholen tot
verenigingen en bezoekers van alle leeftijden. Aan de andere kant doet Tabloo ook dienst
als ontmoetingsplaats.

Inhoud van de functie
Via Tabloo kun je door verenigingen en scholen gevraagd worden om het bezoek aan de
tentoonstelling of de oppervlaktebergingssite te begeleiden, een workshop te begeleiden
of een bezoek te leiden in het laboratorium waar radioactieve bronnen worden
gehanteerd.*
Je informeert de bezoekers aan de hand van teksten die als basis dienen voor de rode
draad en het tijdschema die tijdens het bezoek moeten worden gerespecteerd.
Je krijgt een aangepaste opleiding en een syllabus om de nodige kennis over het onderwerp
op te doen.

Je verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Je leidt de bezoekers door de permanente tentoonstelling van Tabloo.*
Je begeleidt het bezoek/de wandeling naar de oppervlaktebergingssite.*
Je animeert workshops voor lagere of middelbare scholen.*
Je begeleidt leerlingen van de derde graad tijdens sessies in het laboratorium waar
radioactieve bronnen worden gehanteerd.*
Je beantwoordt op passende wijze de vragen van de bezoekers. Daartoe doe je kennis
op via de verstrekte opleidingen en documenten. Je beheerst deze kennis.
Je verstrekt objectieve en feitelijke informatie over radioactiviteit en het beheer van
radioactief afval.
Je dialogeert met de bezoekers, zonder polemieken te voeren.
Je verwelkomt je bezoekers aan het onthaal.

*Het staat je vrij te preciseren of je deze vier taken wenst op te nemen of slechts een
selectie ervan.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens een diploma van hoger onderwijs van het korte type.
Je hebt belangstelling voor technologie en wetenschappen.
Ervaring als (bedrijfs)gids is een pluspunt.
Je bent in staat op gestructureerde wijze informatie te verstrekken en tot de essentie
te komen, rekening houdend met de richtlijnen inzake timing en inhoud.
Je bent sociaal en communicatief, in staat om een relatie met het publiek aan te knopen
en belangstelling en nieuwsgierigheid op te wekken.
Je hebt een verzorgd voorkomen.
Je gaat onverstoorbaar om met onverwachte gebeurtenissen.
Je hebt het talent om je aan te passen aan je doelgroep.
Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans en het Engels, of Franstalig
met een goede kennis van het Nederlands en het Engels.
Je bent bereid deel te nemen aan een assessment, een technische opleiding en een
opleiding voor gidsen.
Je bent zeer flexibel en kan worden opgeroepen wanneer nodig. Je werktijden hangen
af van het aantal bezoekers. Avond- en weekendwerk maken deel uit van de opdracht.
Tabloo is zes dagen per week geopend voor het publiek (zaterdag gesloten).
Je bent beschikbaar voor blokken van een halve dag (ochtend, middag of avond),
verspreid over ten minste drie dagen per week, inclusief het weekend.
Je hebt een zelfstandigenstatuut in hoofdberoep of in bijberoep.

NIRAS biedt je:
•
•
•
•

Een boeiende uitdaging.
Een aangename en stimulerende werkomgeving die je in staat stelt je competenties
te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.
Een enthousiast en gemotiveerd team.
Een vaste vergoeding voor elke prestatie en een kilometervergoeding.

Plaats van tewerkstelling
Je voert je taak uit bij Tabloo, Gravenstraat 73 in 2480 Dessel.

Kandidaturen
Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze
uit te oefenen, contacteer dan:
Mevrouw Sandy Blairon
 jobs@nirond.be
 02 212 18 04

