VACATURE
VOLTIJDSE PROJECTMEDEWERKER
Wie zijn wij?
Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) is één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen. Wij zijn een
samenwerkingsverband tussen Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties,
erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen. Ons team zet zich elke dag enthousiast in voor een
duidelijke missie: zorg dragen voor landschap, natuur en erfgoed. Meer informatie vind je op www.rlrl.be. We zijn op zoek naar
een voltijdse medewerker (m/v) voor het realiseren van een klimaatrobuust en belevingsvol groenblauw netwerk in Rivierenland.
Wat houdt de job in?
Je staat in voor het goede verloop van verschillende uitvoeringsprojecten. Je neemt initiatief om knelpunten aan te pakken en
oplossingen aan te reiken. Je bent een teamspeler die alle partners (natuurverenigingen, landbouwers, recreanten, jagers) met
hun bekommernissen betrekt bij het vormgeven en uitvoeren van het project. Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg
en samenwerking en streeft samen naar maximale win-win situaties in het landschap. Concreet werk je aan volgende projecten:
Je begeleidt het vergroenen en ontharden van speelplaatsen van bij de opstart (overleg, ontwerp, technische en
administratieve uitwerking, opmaak bestekken en vergunningen) tot de uitvoering en nazorg (aansturen en opvolgen
terreinwerken, beheerplanning, communicatie).
Je zorgt voor de loketfunctie van trage wegen. Je helpt particulieren, verenigingen, openbare besturen... verder met hun
vragen over trage wegen en het beleid hierrond. Je trekt verschillende trage wegenprojecten in opdracht van gemeenten van
inventarisatie tot uitvoering.
Je bouwt mee aan klimaatrobuuste beekvalleien en natte natuur in ons werkingsgebied. Je ontwikkelt een gebiedsgerichte en
valleibrede visie voor waterlopen en zorgt voor draagvlak en terreinrealisaties om natuur te verbinden doorheen de
beekvalleien.
Wie ben jij?
Je volgde een opleiding in de milieu- natuur-, landschaps- of landbouwsector. Ervaring met procesbegeleiding, streekkennis
en kunnen ontwerpen zijn pluspunten.
Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk). Je bent extravert, contactvaardig en weet mensen te
enthousiasmeren.
Je hebt verantwoordelijkheidszin en werkt oplossingsgericht.
Je bent positief ingesteld, diplomatisch en je kan relativeren indien nodig.
Je kan vergaderingen leiden, rapporteren, terugkoppelen naar de coördinator / collega’s en linken leggen met andere
projecten.
Je kan binnen een vooraf bepaald tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren
Je werkt met orde, netheid en stiptheid.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Kennis van GIS (ArcGIS, QGIS,) en tekenprogramma (Adobe) zijn aangewezen.
Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
Wij bieden:
Voltijds contract van onbepaalde duur.
Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01). Verloning volgens barema B van provinciale overheid (met opname relevante
anciënniteit).
Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving. Enthousiaste collega’s en een
constructieve teamsfeer.
Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen).
Kandidaten sturen een mail ten laatste op 30 november 2022 naar ankatrien.boulanger@rlrl.be,
met als onderwerp 'sollicitatie projectmedewerker', en volgende documenten in bijlage:
'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.
Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een groepsgesprek
op woensdag 7 december 2022. Hou ook alvast woensdag 14 december 2022 vrij voor een individueel gesprek.
Meer informatie nodig? Bel naar Ankatrien Boulanger 0487 90 68 60

