Functie omschrijving
Medewerker Landschap en Natuur
Context
De vzw Regionaal Landschap Houtland is een duurzaam samenwerkingsverband dat in overleg en
samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de aangesloten gemeenten, de
middenveldorganisaties en de inwoners werkt aan de bevordering van het streekeigen karakter, het
natuurbehoud, het beheer, herstel, aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen,
natuurbeleving en natuureducatie. Het Regionaal Landschap Houtland is gevestigd in het kasteel
Tillegem te Brugge.
Het Regionaal Landschap Houtland is gesitueerd in 8 gemeenten uit het Houtland regio Brugge. In
2021 wordt het werkingsgebied sterk uitgebreid met meerdere poldergemeenten uit Noord-West
Vlaanderen. Daarom willen we het projectteam versterken met een bijkomende medewerker voor
landschap- en natuurprojecten.

Taakomschrijving
•

•
•

•
•
•

•

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van kleinschalige landschaps- en natuurprojecten bij
landbouwers en particuliere eigenaars. Je overlegt hiervoor met de eigenaars, verkent samen
het terrein, maakt het ontwerp en kostenraming, helpt bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning of dient een subsidiedossier in en organiseert de uitvoering van de werken
( cf. beplantingen, graafwerken, aanleg bloemenweide…).
Je werkt samen met de gemeentelijke groendienst voor de realisatie van landschaps- en
natuurprojecten op gemeentelijk domein.
Je werkt in teamverband aan geïntegreerde projecten en gemeenschappelijke activiteiten van
het regionaal landschap. In het bijzonder werk je samen met de medewerker educatie voor de
realisatie van onze groene schoolprojecten (cf. uittekenen van het ontwerp).
Je staat in voor of begeleidt de opmaak van projectdossiers en subsidieaanvragen (PDPO, Blue
Deal, VLIF-steun, PSN, Omgevingsvergunning, ...).
Je staat in voor of begeleidt de opmaak van een aantal projectdossiers (cf. PDPO, Blue Deal,
PSN,…) en subsidieaanvragen (cf. VLIF-steun, VLM-beheerovereenkomsten, ..).
Je adviseert en/of organiseert nazorg en beheer van de uitgevoerde projecten. Dit kan door de
inzet van landschapsarbeiders (cf. groenjobs) of landbouwers (bvb. via een agrobeheergroep),
door het aanbrengen van beheerovereenkomsten of door het organiseren van cursussen en
workshops.
Je organiseert de monitoring van soortbeschermingsprojecten ( bvb. door inzet van vrijwilligers
voor tellingen, inventarisaties)

Je profiel/vaardigheden/talenten
•
•
•
•

Je hebt een diploma landschaps- of tuinarchitect of hebt een gelijkwaardig diploma of ervaring.
Je kan een inrichtingsplan technisch ontwerpen en visualiseren en bent vertrouwd met gangbare
tekenprogramma’s (cf. SketchUp, GIS en AutoCAD).
Je bent sociaal vaardig en communicatief sterk. Je legt gemakkelijk contact met eigenaars en kunt
hen informeren en enthousiasmeren.
Je bent organisatorisch sterk en kunt inrichtingswerken begeleiden.

•
•

•
•
•
•

Je hebt een goede kennis van natuur en landschapsthema’s, in het bijzonder deze die de identiteit
van het Houtland en de polders bepalen.
Je neemt initiatief en je kan efficiënt, zelfstandig, planmatig en nauwgezet werken. Je kan
functioneren in een klein dynamisch team. Je staat open voor verschillende meningen en bent zeer
diplomatisch.
Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap. Affiniteit met het
werkingsgebied van het regionaal landschap is een pluspunt.
Je hebt bij voorkeur stage- en/of werkervaring waarbij bovenvermelde aspecten aan bod kwamen.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren.

Positionering in het organogram

Plaats in het organogram

Je maakt deel uit van het 10 koppige team van het regionaal landschap

Leiding krijgen van

De coördinator van het Regionaal Landschap Houtland

Leiding geven aan

Dit is geen leidinggevende functie

Aanbod
•
•

•
•
•
•

Een uitdagende job in een boeiende werkomgeving met een erg divers takenpakket.
Tewerkstelling op voltijdse basis in de graad B (salarisschaal Provincie). Minimum aanvangssalaris
€ 2510 (= bruto-maandsalaris, aangepast aan de huidige index. Relevante ervaring kan ingebracht
worden voor de berekening van de anciënniteit).
Als bijkomende voordelen geniet u van een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld,
hospitalisatieverzekering.
Een flexibele werkregeling.
Gunstige verlofregeling.
Tewerkstelling/standplaats: deels telewerk, deels op het Kasteel Tillegem, Brugge.

Selectieprocedure
Mail jouw CV + motivatiebrief naar rlhoutland@west-vlaanderen.be uiterlijk tegen 01/03/2021
Na een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief volgt er een schriftelijke proef die je thuis met
PC kan uitvoeren. Kandidaten die deze proef succesvol afleggen worden uitgenodigd op een
mondelinge proef (afhankelijk van de coronasituatie verloopt dit al dan niet digitaal).

Meer info
Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Pauwel Bogaert: Pauwel.Bogaert@west-vlaanderen.be of 0496 596 125

