
Regionaal Landschap Rivierenland vzw   
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

 
 

VOLTIJDS PROJECTMEDEWERKER BIODIVERSITEIT EN PLATTELAND 
contract van onbepaalde duur 

 
WIE ZIJN WIJ? 
Regionaal Landschap Rivierenland is een vzw, actief in het zuidwesten van de provincie Antwerpen (gemeenten 
Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Mechelen, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Lier, 
Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van landschapszorg, 
natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie en natuurrecreatie en het zoeken en vergroten van een 
maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren projecten (op terrein) dankzij 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 
en toerisme) en betrekken we het brede publiek. Voor de uitvoering van de projecten rond natuur en 
platteland zijn we op zoek naar een voltijds projectmedewerker m/v. 
 
JOBOMSCHRIJVING 
₋ Je werkt projecten uit in het kader van het provinciale, Vlaamse en Europese plattelandsbeleid rond de 

thema’s biodiversiteit en platteland, landbouw, jacht en (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Dit vanaf 
de opstartfase (voorbereiding, projectaanvraag, overleg partners, technische uitwerking, administratieve 
opvolging, begroting, opmaak bestekken en aanvraag offertes) tot de eindfase (opvolging van de werken op 
het terrein, nazorg, rapportage, bekendmaking via pers, publicaties). Waar mogelijk koppel je educatieve of 
communicatieve acties aan de terreinwerken. 

₋ Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het digitale beheersysteem voor het efficiënt en 
duurzaam beheer van publiek groen (houtkanten, heggen, bomenrijen) en recreatieve infrastructuur. Je 
werkt landschapsonderhoudsplannen (kosten, methodes, machines, tijdsduur, frequentie en uitvoerders) 
voor gebieden, gemeentes of bepaalde landschapselementen. Je inventariseert ook op het terrein en 
detecteert knelpunten. Je overlegt met de lokale besturen, gebruikers en beheerders in het gebied en werkt 
samen met de collega’s van andere regionale landschappen en onze partners aan de verdere uitbouw van 
het Loket Onderhoud Buitengebied. 

₋ Je staat in voor de vrijwilligerswerking van het project Goed Geknot. Je organiseert opleidingen en 
bijeenkomsten en optimaliseert verder het digitaal platform en de projectwerking. 

₋ Je geeft input aan je collega’s rond landschapsbeheer, landbouw en jacht, platteland en biodiversiteit zodat 
deze thema’s maximaal kunnen meeliften in andere (gebiedsgerichte) projecten of acties.  

₋ Je organiseert vormingen en publieksactiviteiten aansluitend op lopende projecten, vanaf de opstartfase 
(voorbereidend overleg met betrokken partners, uitwerking, praktische voorbereiding en organisatie, 
promotie, administratieve opvolging) tot in de eindfase (uitvoering/ondersteuning activiteit, evaluatie van de 
respons, rapportage).  

₋ Je neemt ook een aantal algemene en/of administratieve taken in het belang van de vzw op (hoofdzakelijk 
in het kader van de toegewezen projecten).  

₋ Je overlegt op regelmatige basis met de verschillende partners en collega’s/coördinator van het regionaal 
landschap.  

 
PROFIEL 
₋ Je hebt minimaal een bacheloropleiding (groenmanagement, landschapsontwikkeling, bos- en 

natuurbeheer...) of gelijkwaardig door expertise/opleiding 
₋ Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring 
₋ Je hebt affiniteit met de landbouw- en jachtsector en kennis over mogelijke maatregelen en acties inzake 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de uitvoering ervan op het terrein. 
₋ .Je hebt goede kennis van landschapsbeheer, natuurbehoud (herstel en ontwikkeling) en opmaak van 

natuurbeheerplannen.  
₋ Je hebt een goede soortenkennis (o.a. Europese, Vlaamse en provinciale doelsoorten) en kennis van natuur- 

en milieuwetgeving.  



₋ Je hebt affiniteit met/interesse in de thema’s van het regionaal landschap: natuur, landbouw, landschap, 
erfgoed, streekidentiteit. Affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland is een 
pluspunt. 

₋ Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het regionaal landschap en kan goed overweg met de aparte 
doelgroepen (overheden, grondeigenaars, belangengroepen, brede publiek).  

₋ Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en 
laagdrempelig, informatief en zakelijk) en voelt aan wanneer welke stijl te hanteren. Je bent correct, 
diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten. Je bent in staat projecten aan een groep voor te 
stellen. 

₋ Je werkt graag zelfstandig binnen een teamverband: je neemt initiatieven en weet wanneer je moet 
terugkoppelen. Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin. Je kan functioneren in een klein, dynamisch 
team, en staat open voor verschillende meningen. 

₋ Je bent organisatorisch sterk en hebt voldoende technische bagage om terreinprojecten tot een goed einde 
te brengen. 

₋ Je bent flexibel, dynamisch, creatief en je hebt een probleemoplossend denkvermogen. 
₋ Je kan vlot met de computer overweg (MS Office). Kennis van ArcGIS, Photoshop, InDesign zijn pluspunten  
₋ Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk). 
₋ Je beschikt over een rijbewijs B. 
 
WERKVOORWAARDEN 
₋ Voltijds contract van onbepaalde duur, gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.1) 
₋ Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving. 
₋ Verloning: barema B van provinciale overheid (eventueel opname relevante anciënniteit). 
₋ Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen). 
 
 

Kandidaten sturen een mail  ten laatste 5 mei 2019 naar ankatrien.boulanger@rlrl.be,  
met als onderwerp 'sollicitatie biodiversiteit en platteland, en volgende documenten in bijlage: 

 'BP_familienaam_voornaam_cv' en 'BP_familienaam_voornaam_motivatiebrief'. 
 

Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd voor de selectieproef op 10 en/of 17 mei 2019 
(overdag). Meer informatie nodig? Mail of bel naar Ankatrien Boulanger 0487 90 68 60 

 


