VACATURE JOBSTUDENT

Inventarisatie laanbomen Wuustwezel & Wijnegem

WIE ZIJN WIJ?

2 JOBSTUDENTEN GEZOCHT!

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw is actief
in het noordwesten van de provincie Antwerpen
(Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout,
Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek,
Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven,
Zoersel en 4 districten van de stad Antwerpen:
Berendrecht Zandvliet en Lillo, Ekeren, Deurne en
Merksem).

We zijn op zoek naar twee enthousiaste en
gedreven jobstudenten om laanbomen te
inventariseren in de gemeentes Wuustwezel en
Wijnegem.

Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van
erfgoed, landschap, natuur, landbouw en beleving
en educatie en het zoeken en vergroten van een
maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren
projecten (op terrein) dankzij de steun van de
Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de
gemeentebesturen uit de streek.
Hierbij werken we samen met hen en diverse
gebruikers van de open ruimte (verenigingen
en organisaties uit de sectoren erfgoed, natuur,
landbouw, jacht en toerisme) en betrekken we het
brede publiek.

De opdracht bestaat uit 2/3 terreininventarisatie
van laanbomen en 1/3 verwerking van die gegevens
op de computer. Je inventariseert laanbomen
aan de hand van diverse paramaters via GPS/
PDA. Vervolgens verwerk je de informatie op een
desktop. De gegevens worden achteraf gebruikt om
een bomenbeheerplan op te stellen. Je krijgt bij je
start een basisopleiding.
Minimale inzet van 1 maand, maximale inzet van
3 maanden in de periode juni–juli–augustus–
september.
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Je hebt een basiskennis van bomenbeheer.
Je kan de meest courante laan- en dreefbomen
op naam brengen.
Je beschikt over een goede kennis van ArcGis.
Je beschikt over sterke administratieve en
organisatorische skills om data te verwerken op
desktop.
Je kan vlot overweg met Excel.
Kennis over visuele boomveiligheidsanalyses is
een meerwaarde
Kennis van ArcGis Online en Survey 123 is een
meerwaarde.
Kennis over het beheer van openbaar groen is
een meerwaarde.
Je kan zelfstandig en planmatig te werk gaan.
Je werkt graag op terrein.
Je werkt nauwkeurig en consequent.
Een rijbewijs B en eigen wagen kan een
meerwaarde zijn.
Je bent bereid om flexibele werkuren te
presteren (af en toe avond- en weekendwerk).

•
•
•
•

Voltijds contract van bepaalde duur voor 1 tot 3
maanden (in onderling overleg)
Maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met
openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair
Comité 329.01).
Barema E niveau
Afwisselende job met ruimte voor eigen
inbreng in een dynamische werkomgeving.
Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg
99 Ranst (Oelegem) voor desktopanalyses
Directe indienstneming mogelijk.

Kandidaten sturen ten laatste op 26 april
2021 een e-mail naar info@rldv.be, met als
onderwerp ‘sollicitatie jobstudent, en volgende
documenten in bijlage: ‘familienaam_
voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_
motivatiebrief’.
Geselecteerde kandidaten worden
telefonisch uitgenodigd voor een gesprek op
dinsdagnamiddag 4 mei 2021. Wens je meer
informatie? Bel Mathias Vanspringel op
0473 38 10 03.

