Vacature medewerker landschappelijk erfgoed (m/v/x)
Voltijds contract van bepaalde duur tot eind 2024 met mogelijke verlenging

De organisatie
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) is een streekorganisatie die actief is in Zuid-OostVlaanderen (Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen,
Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Oosterzele, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem,
Zottegem en Zwalm). RLVA werkt aan draagvlak voor natuur en landschap door te informeren, te
sensibiliseren en door concrete projecten op terrein uit te werken rond natuurbehoud en -ontwikkeling,
landschapszorg, erfgoed, trage wegen en natuurrecreatie. Dit doen we met een multidisciplinair team van
11 mensen en samen met lokale overheden en alle gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond
toerisme, landbouw, natuur en jacht). Ter versterking van ons team zoeken we naar iemand voor volgende
functie en met volgend profiel:

Functieomschrijving
Als projectmedewerker landschappelijk erfgoed werk je op volgende punten:
•

Hoofdthema houtig erfgoed:
• Opstarten vrijwilligerswerking.
• Opzetten inventarisatie- en beoordelingsmethodologie.
• Opleiden en begeleiden van vrijwilligers.
• Uitvoeren en controleren van inventarisaties.
• Opmaken beheer- en herstelplannen van erfgoedsites.
• Contact met actoren onderhouden.

•

Thema landschapswerking:
• Ondersteuning i.k.v. Intergemeentelijk onroerend erfgoeddiensten (IOED Vlaamse
Ardennen, IOED Denderland).
• Uitwerken landschapsprojecten (voorbereiding, overleg eigenaars, technische
uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging op het terrein). Je
communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen van je projecten en werkt
deze ook administratief af.

•

Algemeen:
• Je ondersteunt particulieren, gemeenten en andere partners bij het aanvragen van
subsidies voor lopende dossiers en gaat actief op zoek naar kansen en projectmatige
financiering voor nieuwe landschapsprojecten.
• Je neemt een aantal algemene en/of administratieve taken in het belang van projecten
en de vzw op.
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Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een bacheloropleiding in bijvoorbeeld monumenten- en landschapszorg,
groenmanagment, biologie, landschapsontwikkeling, of gelijkwaardig door ervaring en opleiding.
Relevante werkervaring is een pluspunt.
Je bent vertrouwd met volgende thema’s: natuurontwikkeling en – beheer, landschapszorg en
landschappelijk erfgoed.
Je kan zelfstandig, planmatig en nauwgezet werken. Je neemt initiatief en je kan goed in een team
werken.
Je bent organisatorisch sterk en kan procesmatig denken. Je onderzoekt verschillende keuzes,
weegt die af en legt jouw bevindingen voor.
Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,
landbouwers…) en kan informatie enthousiast en bevattelijk overbrengen.
Je bent verbaal sterk en kan overtuigen, zowel mondeling als schriftelijk, en aangepast aan
verschillende doelgroepen en verschillende kanalen.
Je hebt ervaring met GIS en je kan vlot overweg met MS Office.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een eigen wagen ter beschikking.
Je bent flexibel en kan tijd vrijmaken voor vergaderingen ’s avonds en activiteiten in het weekend.
Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het regionaal landschap. Affiniteit met het
werkingsgebied en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Voltijdse, afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
Een enthousiast team, waar je voor heel wat vragen op kan terugvallen.
Mogelijkheid om 2 dagen per week van thuis uit te werken.
Mogelijkheden tot opleiding voor verdere vervolmaking.
Verloning gebaseerd op weddeschaal PC 329.01 B1c – B1b.
Eindejaarspremie, vergoeding woon-werkverkeer, fietsvergoeding, maaltijdcheques, gunstige
verlofregeling en flexibele werktijden volgens PC 329.01.
Werkplaats is Veemarkt 27, 9600 Ronse. 10 minuten wandelen van station Ronse.

Kandidaturen, selectie en informatie
Uiterlijk op 31 juli 2022 worden de kandidaturen verwacht via mail aan info@rlva.be, met als
onderwerp 'sollicitatie landschappelijk erfgoed’ en met volgende pdf’s in bijlage:
• uitgebreid CV met documentnaam: 'familienaam_voornaam_cv'
• motivatiebrief met documentnaam: 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'
• scan hoogste relevante diploma met documentnaam ‘familienaam_voornaam_diploma’
Op basis van de schriftelijke kandidaturen wordt een voorselectie gemaakt. De weerhouden kandidaten
worden per mail uitgenodigd voor een volgende selectieronde. Deze zal gebeuren aan de hand van een
thuisopdracht. Je krijgt deze toegestuurd op 19 augustus ’22 om 18u00, en dient deze terug in op 25
augustus ’22 om 8u00. De geslaagde deelnemers worden uitgenodigd voor een laatste selectiegesprek op
5 september 2022. Voor meer informatie, neem contact op met Ruben De Coninck, coördinator RLVA,
via ruben.de.coninck@rlva.be of 0498 74 91 48.
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