
 

Vacature projectmedewerker GeoWeek 

 

Vind je het leuk om contactpersoon tussen bedrijven uit het geowerkveld en scholen te zijn, word jij 

enthousiast van het maken van wervende sociale media posts en vind je het interessant media te 

benaderen om aandacht te vragen?  

 

Voor de organisatie van de GeoWeek (8 mei t/m 12 mei 2023) is het Koninklijk Nederlands 

Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) op zoek naar een projectmedewerker. De medewerker gaat zich 

bezighouden met het werven van en contact onderhouden met bedrijven en scholen, de promotie van 

de GeoWeek en verdere communicatie en logistiek rondom de week zelf. Het betreft een tijdelijke 

betaalde functie voor 24 uur in de week (in overleg) van december 2022/januari 2023 tot en met mei 

2023. Het bruto salaris is 1.350,- euro per maand op basis van een 24-urige werkweek (exclusief 8% 

vakantiegeld en 10% voor pensioenvoorziening). Standplaats is het KNAG-kantoor aan de Weg der 

Verenigde Naties 1 in Utrecht. 

Naast de GeoWeek kunnen er ook andere organisatorische en administratieve taken voor de 

projectmedewerker zijn binnen het KNAG. 

 

KNAG & GeoWeek 

Het KNAG is de landelijke vereniging voor geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die 

zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 

1873 en telt ruim 2.650 leden. Het KNAG richt zich op de promotie van het vakgebied, dienstverlening 

voor leden en het fungeren als ontmoetingsplatform voor het uitwisselen van ideeën, informatie en 

ervaringen. 

 

Het KNAG organiseert elk jaar de GeoWeek. Tijdens de GeoWeek krijgen leerlingen van 10 tot 15 jaar 

de kans om kennis te maken met het geowerkveld. In heel Nederland gaan zij met hun docent op 

veldwerk, bedrijfsbezoek of krijgen een gastles van een geoprofessional uit de bodem-, water-, of geo-

informatiesector. In 2023 zal de GeoWeek plaatsvinden van 8 t/m 12 mei. 

 

Functie-eisen 

- Sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden 

- Kennis van sociale media is vereist en kennis van Mailchimp is een pré  

- Affiniteit met aardrijkskunde en aardrijkskundeonderwijs 

 

Meer informatie of direct solliciteren? 

Neem contact op met Eelko Postma: e.postma@knag.nl 

http://www.geoweek.nl/
mailto:e.postma@knag.nl

