
Vacature: Yogadocent en administratief 

medewerker (m/v) 
 

Wil je van je yogapassie je beroep maken? 
KREAKATAU 

Sinds 2000 heeft yogacentrum vzw Kreakatau een solide reputatie opgebouwd voor de 

kwaliteit van zijn diverse yoga-activiteiten. Je kan er terecht voor yogalessen van jong tot 

oud: hatha yoga voor volwassenen en jongeren, baby-yoga,  kinderyoga, chakra-yoga, 

kleuter-ouderyoga, zwangerschapsyoga, acro-yoga en de crea-yogakampjes tijdens de 

vakanties. De vzw profileert zich ook hoe langer hoe meer als opleidingscentrum, met een 

toonaangevende erkende kinderyoga-docentenopleiding, die wordt verzorgd in het eigen 

centrum in Bertem (bij Leuven), maar ook in Nederland (Bilthoven). 

De vzw kreeg ook talrijke erkenningen voor haar vernieuwende en naar welzijn toe 

positieve inbreng voor jong en oud. We zijn baanbreker om yoga naar kwetsbare 

doelgroepen te brengen (Bijzonder Jeugdzorg, Allochtone dames, kinderen met 

‘beperkingen’,…) 

Om het centrum verder kwaliteitsvol uit te bouwen en te versterken zijn we op zoek naar 

een erkend yogadocent en administratief medewerker die ons aanbod kan verrijken. 

Functie 

- Je verzorgt de lessen kinderyoga in ons centrum en op verplaatsing. 

- Je start nieuwe yogalessen op:  jongeren-  en volwassenyoga in ons centrum. 

- Je verzorgt jaarlijks enkele crea-yogastages in ons centrum of op verplaatsing. 

- Je ondersteunt op administratief en logistiek vlak en verzorgt ook communicatie en 

prospectie. 

- Je werkt eigen projecten / voorstellen uit in samenspraak met het team. 

Profiel 

- Je bent een echte yogi. Yoga heeft een vaste plek in je leven. Dit straal je ook uit. 

- Je kan met enthousiasme lesgeven. Je inspireert je leerlingen om yoga een plek in 

hun leven te geven.  

- Je hebt een internationaal erkende yoga-opleiding gevolgd (of je bent in opleiding) 

en je hebt aantoonbare ervaring als yoga-docent.  

- Je hebt ervaring met het lesgeven aan kinderen. 

- Je kan aantonen dat je ondernemerstalent hebt en eigen initiatieven uitwerkt. 

- Je kan zelfstandig werken. 

- Je bent administratief onderlegd (computers). 

- Liefst wonend in de omgeving. 



- In bezit van eigen auto, rijbewijs. 

- Bereid in flexibele uren te werken (lesgeven op een avond in de week, of 

weekendwerk).  

 

Aanbod 

- Wij bieden een halftijdse functie (19u/week) met mogelijke uitbreiding naar 

voltijdsequivalent in functie van gezamenlijke commerciële ontwikkeling; 

- Competitief loon volgens barema sociaal culturele sector; 

- Maaltijdcheques; 

- Fietsvergoeding; 

- Aangename en groene werkomgeving. 

- Spiritueel stimulerende en ethisch gerichte werksfeer en team  

 

Interesse 

Stuur ons je CV en motivatiebrief, samen met je creatieve ideeën en ambities voor de vzw 

zo snel mogelijk door.   

Indiensttreding vanaf september 2016.  

 

VZW Kreakatau 

Putstraat 4 

3060 Korbeek-Dijle   

admin@kreakatau.be      

0485/21 24 40 

www.kreakatau.be 
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