Functieomschrijving MEDEWERKER NATUUR EN LANDBOUW
-

Je staat in voor het goede verloop van verschillende projecten op het snijvlak van
biodiversiteit/natuur en landbouw
Je motiveert en enthousiasmeert doelgroepen (gemeenten, landbouwers, jagers,
natuurverenigingen, wandelaars, vrijwilligers, toeristische actoren…)
Je overlegt en vergadert met diverse overheden en partners. Je organiseert en leidt
vergaderingen en bezorgt verslaggeving ·
Je bent en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld.
Je geeft uitvoering aan lopende soortenbeschermingsprojecten (IHD/SBP) en
overeenkomsten
Je vertaalt Europese, Vlaamse en Provinciale natuurdoelen naar nieuwe initiatieven,
concrete plannen of acties
Je volgt o.m. het lopende interterritoriale Leaderproject ‘Faunaplan’ op. Je werkt samen
met landbouwers rond stimulerende maatregelen voor bedreigde soorten
Je begeleidt samen met je collega’s landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus
van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak
bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de
werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk maak je de koppeling met
educatieve of communicatieve acties

Profiel
-

-

-

Je hebt minimaal een bachelor diploma in landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling,
bos- en natuurbeheer, bio-ingenieur, biologie, of gelijkwaardig door ervaring en opleiding
Je bent een verbindend persoon die gericht is op samenwerking en er een punt van maakt
om alle partners maximaal te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van de RLM
strategie en diverse projecten
Rijbewijs B is noodzakelijk
Je bent positief ingesteld tegenover de samenwerking met diverse actoren in het platteland
en de landbouwsector in het bijzonder (overheden, natuursector, landbouwers, recreanten,
jagers…).
Je bent diplomatisch, hebt een uitgesproken organisatietalent en kan zowel zelfstandig als
vlot in teamverband werken.
Kennis van de streek en ervaring in het coördineren van projecten zijn pluspunten
Je kan werken met (Q)GIS
Je bent bereid occasioneel ’s avonds of in het weekend te werken

Wij bieden
-

Een voltijdse tewerkstelling in een klein, dynamisch team
Een contract van onbepaalde duur (afhankelijk van projectsubsidies)
Een aangename werkplek in Eeklo (standplaats Heldenpark, Oostveldstraat 91, Eeklo)
Een verloning die correspondeert met de barema’s van pc 329 socio-culturele sector schaal
B1b
Groepsverzekering, maaltijdcheques, eindejaarspremie, gratis woon-werkverkeer met
openbaar vervoer, fietsvergoeding
Glijdende werkuren en gunstige verlofregeling

Procedure
Kandidaten sturen ten laatste 24 januari 2022 om 12 u een e-mail naar brigitte.smessaert@rlm.be
met als onderwerp ‘sollicitatie medewerker natuur en landbouw’. Volgende documenten stuur je
verplicht mee: CV met motivatiebrief en kopie hoogste relevante diploma.
Op 28 januari krijg je bericht of je al dan niet bent geselecteerd voor een volgende ronde. De
weerhouden kandidaten ontvangen op dat moment een schriftelijke thuisopdracht. De neerslag
hiervan bezorg je uiterlijk 4 februari per mail aan brigitte.smessaert@rlm.be. Finale mondelinge
selectiegesprekken, met oa toelichting van de uitgevoerde opdracht, zijn voorzien op 10 februari
2022.Hierbij zullen o.a. ook nog een aantal korte schriftelijke proeven (praktisch en kennisgericht)
worden afgenomen.
Indien de geschikte kandidaat niet gevonden wordt, zal niet worden overgegaan tot aanwerving.
Meer info? Bel naar Brigitte Smessaert op 0494/535 474.

