
 

 

 

 

 
 

Regionaal Landschap Houtland & Polders vzw I Tillegemstraat 81 I 8200 Sint-Michiels I 050 40 70 22 I info@rlhp.be I www.rlhp.be 
Ondernemingsnummer 0472 947 254 - RPR Gent afdeling Brugge - BE76 0910 1249 0595 

 

Functie omschrijving 
Medewerker Landschapsprojecten (halftijds) 

Context  
De vzw Regionaal Landschap Houtland & Polders is een samenwerkingsverband van de Provincie West-
Vlaanderen, het Vlaamse Gewest, 15 gemeenten uit de regio Brugge en diverse 
middenveldorganisaties die werkt aan de bevordering van het streekeigen karakter, het 
natuurbehoud, het beheer, herstel, aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen, 
natuurbeleving en natuureducatie.  Het Regionaal Landschap Houtland & Polders is gevestigd in het 
streekhuis Noord-West-Vlaanderen (kasteel Tillegem) te Brugge.  
 
Het Regionaal Landschap wenst haar team projectmedewerkers uit te breiden met een medewerker 
landschapsprojecten (halftijds).  
 
De tewerkstelling moet uiterlijk tegen 30 juni worden aangevat. 

Taakomschrijving 
• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van landschapsplannen  van  (kleinschalige) projecten 

bij  landbouwers, particuliere eigenaars of op het domein van gemeenten. Je overlegt hiervoor 

met de betrokkenen, verkent samen het terrein, stelt het dossier samen, maakt het ontwerp en 

bestek, de kostenraming en helpt bij de opmaak van de omgevingsvergunning. Je organiseert ook 

de uitvoering van de werken (cf. beplantingen, graafwerken, aanleg bloemenweide…). 

• Je staat in voor het technisch uittekenen en visualiseren van de (meer complexe) 

landschapsprojecten die in samenwerking met het landschapsteam worden gerealiseerd. Bv. 

aanleg van een terrein voor speelnatuur. 

Je profiel/vaardigheden/talenten 
• Je hebt een diploma landschaps- of tuinarchitect (cf. Bachelor landschapsarchitectuur of 

groenmanagement) of hebt een gelijkwaardig diploma of ervaring.  

• Je kan een inrichtingsplan technisch ontwerpen alsook grafisch visualiseren en bent vertrouwd 

met gangbare tekenprogramma’s (cf. SketchUp, GIS en AutoCAD).  

• Je bent sociaal vaardig en communicatief sterk. Je legt gemakkelijk contact met eigenaars en kunt 

hen informeren en enthousiasmeren. 

• Je bent organisatorisch sterk en kan inrichtingswerken begeleiden. 

• Je hebt een goede kennis van natuur en landschapsthema’s, in het bijzonder deze die de identiteit 

van het Houtland en de polders bepalen. 

• Je neemt initiatief en je kan efficiënt, zelfstandig, planmatig en nauwgezet werken. Je kan 

functioneren in een klein dynamisch team. Je staat open voor verschillende meningen en bent zeer 

diplomatisch. 

• Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap. Affiniteit met het 

werkingsgebied van het regionaal landschap is een pluspunt. 

• Je hebt bij voorkeur stage- en/of werkervaring waarbij bovenvermelde aspecten aan bod kwamen. 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 

• Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren. 
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Positionering in het organogram 

Plaats in het organogram Je maakt deel uit van het 12 koppige team  van het regionaal landschap 

Leiding krijgen van De coördinator van het Regionaal Landschap Houtland & Polders 

Leiding geven aan Dit is geen leidinggevende functie 

Aanbod  
• Een uitdagende job in een boeiende werkomgeving met een erg divers takenpakket. 

• Tewerkstelling op halftijdse basis in de graad B (salarisschaal Provincie). Minimum aanvangssalaris          

€ 1.457,46   (= bruto-maandsalaris voor 2,5/5 tewerkstelling, aangepast aan de huidige index). 

Relevante ervaring kan ingebracht worden voor de berekening van de anciënniteit. 

• Als bijkomende voordelen geniet je van een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, 

hospitalisatieverzekering.  

• Een flexibele werkregeling. 

• Gunstige verlofregeling.  

• Tewerkstelling/standplaats: deels telewerk, deels op het Kasteel Tillegem, Sint-Michiels (Brugge). 

• Contract van onbepaalde duur met een eventuele kans (maar geen garantie) op voltijdse 

tewerkstelling in de toekomst. 

• Indiensttreding mogelijk vanaf mei 2023 en ten laatste tegen 30 juni 2023. 

Selectieprocedure 
• Mail je CV (naam.voornaam_landschap_CV) + portfolio (naam.voornaam_landschap_PF) + 

motivatiebrief (naam.voornaam_landschap_MB) naar info@rlhp.be uiterlijk tegen 08/04/2023. 
 

• Na een voorselectie, op basis van CV en portfolio,  volgt er een digitale proef die je thuis met PC 
kan uitvoeren. Hiervoor heb je een tekenprogramma nodig  (de proef stuur je op als PDF-
document).  De datum kan in onderling overleg worden bepaald  tussen 14/04 en 18/04.  

 

• Het daar op volgende mondelinge gesprek is gepland op 21/04/23 in kasteel Tillegem, in de 
voormiddag.  

Meer info 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
 
Pauwel Bogaert: pauwel.bogaert@rlhp.be of  0496 596 125  
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