VACATURE MEDEWERKER NATUUR, LANDSCHAP, PLATTELAND
Voltijds contract van onbepaalde duur

WIE ZIJN WIJ?
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).
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.

TAKENPAKKET NATUUR EN LANDSCHAP
Je werkt projecten uit rond de thema’s natuur en
landschap. Hierbij begeleid je de projecten vanaf
de opstartfase (voorbereiding, projectaanvraag,
overleg partners, technische uitwerking,
administratieve opvolging, begroting, opmaak
bestekken en aanvraag offertes) tot de eindfase
(opvolging van de werken op het terrein, nazorg,
rapportage, bekendmaking via pers, publicaties).
Je communiceert met alle betrokkenen over
de vorderingen en werkt de projecten ook
administratief af. Je organiseert mee vormingen
en publieksactiviteiten aansluitend op lopende
projecten. Je neemt ook een aantal algemene
en/of administratieve taken in het belang van
de projecten en vzw op. Je creëert draagvlak
bij de verschillende partners en collega’s van
het regionaal landschap en geeft input rond
mogelijke maatregelen en acties inzake fauna en
flora, soortbescherming, europese natuurdoelen,
kleinschalige natuur projecten, groene, blauwe
netwerken, kleine landschapselementen,
dreefherstel- en veteranenbeheer, …

WIJ ZOEKEN 2 NIEUWE MEDEWERKERS
NATUUR, LANDSCHAP EN PLATTELAND
Regionaal landschap de Voorkempen breidt haar
team uit met 2 gemotiveerde medewerkers om
natuur- en landschapsprojecten op terrein te
realiseren.
We zoeken enthousiaste netwerkers die doelgericht
mensen willen verbinden in een gezamenlijk
verhaal. Voel je je thuis in een groep? Leg je
heel vlot contact met verschillende partners
(gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...).
Ben je in staat informatie enthousiast en bevattelijk
over te brengen en mensen te motiveren tot
samenwerking en compromis? Welkom bij RLDV,
Volgende takenpakketten komen onder de vleugels
van 2 nieuwe collega’s. Welk pakket ligt jou het
meest?

TAKENPAKKET AGRARISCH NATUUR- EN
LANDSCHAPSBEHEER
Je werkt projecten uit rond de thema’s platteland
en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hierbij
begeleid je de projecten van bij de opstartfase
(overleg, ontwerp, technische en administratieve
uitwerking, opmaak bestekken en eventuele
vergunningen) tot de uitvoering en opvolging
(opvolging van de werken op het terrein, nazorg,
communicatie).
Je organiseert mee vormingen en
publieksactiviteiten aansluitend op lopende
projecten. Je neemt ook een aantal algemene
en/of administratieve taken in het belang van
de projecten en vzw op. Je creëert draagvlak
bij de verschillende partners en collega’s van het
regionaal landschap en geeft input rond mogelijke
maatregelen en acties inzake agrarisch natuur- en
landschapsbeheer: landbouw- en natuurbeleid,
vergroeningsmaatregelen, beheerovereenkomsten,
niet productieve investeringen, fauna en
flora, landschapsintegratie plannen, kleine
landschapselementen, …
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Je hebt minimaal een diploma hoger
onderwijs (landschapszorg, groenbeheer,
landschapsarchitectuur, bioloog, bio–
of landbouwingenieur, milieuzorg,
groenmanagement, …) of gelijkwaardig door
opleiding en/of ervaring.
Je hebt vakkennis rond natuur, platteland en
landschap.
Je bent een teamspeler die overleg en
samenwerking hoog in het vaandel draagt.
Je bent communicatief en beschikt over de
nodige sociale vaardigheden.
Je bent een doener die flexibel en zelfstandig
kan werken en graag initiatief neemt.
Je bent vertrouwd met projectmatig werken.
Je bent bij voorkeur vertrouwd met het
werkingsgebied van Regionaal Landschap de
Voorkempen.
Praktijkervaring en technische bagage om
terreinprojecten tot een goed einde te brengen
zijn een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen
wagen.
Je kunt vlot overweg met de computer (MS
Office) en ArcGIS.
Je bent bereid om flexibele werkuren te
presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
Je kan je identificeren met de basisfilosofie van
het Regionaal Landschap.

•
•
•

Voltijds contract van onbepaalde duur
Gunstige verlofregeling, gratis
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis
woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01),
pensioensparen
Afwisselende job met ruimte voor eigen
inbreng in een dynamische werkomgeving
Verloning volgens barema B van provinciale
overheid
Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg
99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen ten laatste 22 april
2021 een e-mail naar info@rldv.be met als
onderwerp ‘sollicitatie medewerker natuur
en landschap’, en volgende documenten
in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en
‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Geselecteerde kandidaten worden via e-mail
uitgenodigd voor een gesprek en examen
op donderdag en vrijdag 29 en 30 april 2021.
Meer informatie nodig? Bel naar Ines van
Limbergen op 0474/74 68 94.

