VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR NATUUR EN WATER
Voltijds contract van onbepaalde duur

WIE ZIJN WIJ?

TAKENPAKKET

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw (RLDV)
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).

Als projectcoördinator natuur en water ben je
verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie
van natuurdoelen in de regio. Het gaat om
projecten rond o.a. soortenbescherming, Europese
natuurdoelen, groenblauwe netwerken, valleibrede
natuur, waterlandschappen, ...
• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie
van natuur- en waterprojecten:
• Je maakt de administratieve voorbereiding
en planning op voor projecten.
• Je werkt visies en actieplannen uit.
• Je verzorgt de uitvoering van het project
samen met je collega’s.
• Je zorgt voor het financieel beheer,
rapportage en declaratie van projecten.
• Je bewaakt de voortgang, doelstellingen en
timing van projecten.
• Je volgt het natuur- en waterbeleid in
Vlaanderen.
• Actief zoeken en schrijven van nieuwe en/of
vervolgprojecten rond het thema natuur zoals
bv. projectsubsidie natuur, klimaatprojecten,
Interreg, …
• Collega’s die een deeltaak binnen een project
toegewezen kregen, volg je voor deze taken op
een constructieve manier op.
• Doelgroepen (gemeenten, landbouwers,
jagers, natuurverenigingen, wandelaars,
vrijwilligers, toeristische actoren…) motiveren
en enthousiasmeren rond het thema natuur en
water
• Overleg, vergaderingen met diverse overheden
en partners organiseren en/of leiden en
hierover de verslaggeving verzorgen
• Communicatie verzorgen rond de projecten
naar brede omgeving en pers in samenwerking
met de communicatiemedewerker
• Innoverende, nieuwe ideeën aanbrengen
• (Dwars)verbindingen maken met lopende en
nieuwe projecten
• Vertegenwoordiging van RLDV op studiedagen
• Opvolging opmaak soortbeschermingsplannen
die van toepassing zijn voor de regio, …
• Om de algemene werking van de organisatie
vlot te laten verlopen, neem je als
projectcoördinator ook algemene taken op.

Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van
landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling,
natuureducatie en -recreatie en het zoeken en
vergroten van een maatschappelijk draagvlak
hiervoor.
We realiseren projecten op terrein met 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 natuur, landbouw, jacht, erfgoed en
toerisme) en betrekken we het brede publiek.
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Je hebt minimaal een bachelordiploma
of gelijkwaardig door opleiding en/of
ervaring (bioloog, bio-ingenieur, milieuzorg,
groenmanagement,…).
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring en expertise
inzake natuur, water, landschap:
• Je hebt kennis van het natuur- en
waterbeleid van Vlaanderen en Europa of je
werkt je hierover op korte termijn in.
• Je hebt soortenkennis.
• Je hebt voldoende technische- en
praktijkervaring om terreinprojecten tot
een goed einde te brengen.
Je bent bij voorkeur vertrouwd met het
werkingsgebied van Regionaal Landschap de
Voorkempen.
ICT kennis: Word, Excel, Powerpoint, GIS,
internettoepassingen
Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen
wagen.
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.
Je bent een bruggenbouwer tussen partners,
sectoren en inwoners en hebt respect voor
anderen.
Je werkt graag samen en bent een teamspeler.
Je kan zelfstandig werken, neemt initiatieven en
weet wanneer je moet terugkoppelen. Je hebt
een grote verantwoordelijkheidszin.
Je bent organisatorisch sterk en kan helder en
enthousiast communiceren.

•
•
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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 B4-B5 van provinciale
overheid (met eventueel opname relevante
anciënniteit)
Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg
99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen een e-mail naar info@rldv.be met als onderwerp ‘sollicitatie
projectcoördinator natuur en water', en volgende documenten in bijlage:
‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Geselecteerde kandidaten worden via e-mail uitgenodigd voor een mondeling examen
met thuisopdracht.
Meer informatie nodig?
Hiervoor kan je terecht bij Ines Van Limbergen: 0474/74 68 94 of ines.vanlimbergen@rldv.be.

