Regionaal Landschap Schelde –Durme vzw
Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

Projectmedewerker
'Landschap van Erembald tot Kravaalbos' (80% VTE)
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme werft, voor onmiddellijke indiensttreding, een projectmedewerker
‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ (m/v) aan.
Het betreft een functie in deeltijds contractueel verband (80% VTE), voor de duur van het strategisch project
‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos' (3 jaar), met mogelijkheid tot verlenging.
De plaats van tewerkstelling is het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde.

Functie context
Het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ is een initiatief van de provincies Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant, de stad Aalst, de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk en de Regionale Landschappen Schelde-Durme,
Groene Corridor en Pajottenland & Zennevallei. Sinds 2010 bouwen deze projectpartners samen met een breed
netwerk aan lokale actoren het open ruimte gebied tussen het centrum van Aalst, Affligem, Asse en Opwijk uit tot
een gebied met hoge ruimtelijke kwaliteit en gekenmerkt door sterke natuur- en erfgoedwaarden, duurzame
landbouw, een duurzaam watersysteem en kwaliteitsvol recreatief groen dat tot in het hart van de omliggende
steden en woonkernen doordringt. De projectpartners willen de troeven van de streek ten volle uitspelen. Hiertoe
zijn doelstellingen geformuleerd op vlak van landschappelijke structuur, natuur, erfgoed, landbouw, integraal
waterbeheer, toerisme, recreatie en hopcultuur. De projectpartners hanteren een bottom-upaanpak waarbij lokale
bestaande dynamieken bij verenigingen, ondernemers en landbouwers in het gebied gestimuleerd en ondersteund
worden. Daarnaast worden ook grensoverschrijdende hefboomprojecten opgezet. Er wordt uitdrukkelijk gekozen
voor een geïntegreerde aanpak.
De projectpartners kunnen hun ambities waarmaken dankzij een gebundelde inzet van Europese, Vlaamse,
provinciale en lokale instrumenten en beleidsplannen. In december 2016 werd het project ‘Landschap van
Erembald tot Kravaalbos’ erkend als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De minister ondersteunt het project
met een subsidie van 300.000 euro. In kader van de strategisch project heeft het projectpartnerschap de handen in
elkaar geslagen met de projectvereniging Hoperfgoed om de hopteelt en de hopcultuur in de regio sterker op de
kaart te zetten.
Het strategisch project zal gecoördineerd worden door een coördinatieteam, bestaande uit een projectcoördinator
en drie deeltijdse projectmedewerkers, elk tewerkgesteld bij een van de betrokken regionale landschappen. Deze
vacature heeft betrekking op de aanwerving van de projectmedewerker bij het Regionaal Landschap ScheldeDurme.

Functieomschrijving projectmedewerker bij RLSD
1.

Hopteelt en hopcultuur in de regio sterker op de kaart zetten. Taken:







2.

Visie op het buitengebied vertalen naar acties, projecten en terreinrealisaties. Taken:



3.

Je staat in voor de coördinatie en uitbouw van het deelproject met als doelstelling ‘hopteelt en hopcultuur
in de regio sterker op de kaart zetten’.
Je werkt een gedragen en geïntegreerde beleidsvisie uit rond de herwaardering van de hopteelt en de
hopcultuur in de regio i.s.m. alle noodzakelijke partners en stakeholders (invalshoeken erfgoed, toerisme,
landbouw, landschap, recreatie, gastronomie, cultuur en educatie).
Je maakt een gedragen en geïntegreerd actieprogramma op. Er moet gestreefd worden naar onderlinge
afstemming van de afzonderlijke deelprojecten van alle betrokken actoren en de bundeling ervan in één
gezamenlijk project.
Je initieert acties/projecten met maximale win-win situaties en koppelingsmogelijkheden met de
beschikbare beleidsinstrumenten en middelen.
Je bewaakt de kwaliteit van het proces en de uitvoering van de acties/projecten.

Je staat in voor de uitvoering van thematische en gebiedsgerichte acties en projecten i.s.m. alle betrokken
overheden en de doelgroepen landbouw, jacht, bos, natuur en toerisme.
Je maakt landschapsplannen op en begeleidt de uitvoering ervan op het terrein (van landschapsontwerp
tot terreinrealisatie).

Communiceren en draagvlak verbreden. Taken:




Je communiceert via verschillende kanalen voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak
voor het project in het algemeen en voor specifieke deelprojecten in het bijzonder.
Je organiseert communicatieacties: jaarlijkse happening, plantacties, wandelingen, infoavonden…
Je rapporteert regelmatig de procesvoortgang aan de betrokken partners, je stelt hierbij
voortgangsrapporten op.

Profiel
 Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door bijscholing en/of ervaring.
 Je hebt minstens twee jaar relevante werkervaring.
Kennisniveau
 Je beschikt over de nodige analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te
lezen en op basis hiervan creatieve én gemotiveerde ontwerp-, inrichtings- en beheervoorstellen te doen.
 Je kan overweg met kaartmateriaal en een veelheid aan informatie. Je kan zelfstandig de nodige informatie
opzoeken en bij de interpretatie hiervan rekening houden met de belangen van de diverse sectoren.
 Je hebt goede kennis van GIS en MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
Ervaringsniveau
 Je bent vertrouwd met de volgende thema's: natuurontwikkeling en -beheer, landschapszorg en natuurgerichte
recreatie.
 Ervaring in/met de land- en tuinbouwsector en/of ruimtelijke planning strekt tot aanbeveling.
 Ervaring met proces- en projectmanagement in een beleidsmatige context, meer specifiek op het vlak van
geïntegreerde gebiedsgerichte projecten strekt tot aanbeveling.
Zelfstandigheidsniveau
 Je kan zelfstandig jouw taken doelgericht en kwaliteitsvol uitvoeren.
 Je kan zelf acties initiëren en problemen aanpakken.

 Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent.
Communicatief niveau
 Je kan een boodschap zowel schriftelijk als mondeling duidelijk, volledig en overtuigend overbrengen.
 Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, landbouwers, particulieren,...) en bent
in staat mensen te motiveren tot constructieve samenwerking in een multisectorale context.
 Je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer
welke stijl te hanteren.
 Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.
Andere
 Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap en je kan overweg met de aparte
doelgroepen.
 Affiniteit met het projectgebied is een pluspunt.
 Je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (overheden - natuur - landbouw - recreatie - jacht).
Je bent positief ingesteld t.o.v. de samenwerking met diverse actoren m.b.t. het platteland.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
 Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
 Je hebt ervaring met het werken met groepen.

Wij bieden
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng.
 Contract van bepaalde duur (drie jaar), onmiddellijke indiensttreding.
 Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
 Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon
per maand voor een voltijdse functie zonder anciënniteit € 2.698,80, met 5 jaar anciënniteit
€ 2.894,55, met 10 jaar anciënniteit € 3.168,32, met 20 jaar anciënniteit € 3.857,33, met 27 jaar anciënniteit €
4.272,68. Paritair Comité 329.1
 Maaltijdcheques, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer.
 Flexibele uurregeling.
 Een maatschappelijk relevante job.
 Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.
Praktisch
Kandidaten sturen voor maandag 12 juni 2017 een e-mail naar info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie
medewerker Erembald Kravaalbos' en met volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en
'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden
kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op
woensdag 21 juni 2017 in de loop van de dag; de tweede ronde op vrijdag 23 juni 2017 in de voormiddag.
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen
Evelyne Fiers, coördinator project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’, tel. 052 33 89 16, GSM 0499 77 09 76
of evelyne@rlsd.be.

