Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw zoekt:
Projectmedewerker Getevallei (m/v) 80 – 100%, onmiddellijke indiensttreding
Jobomschrijving
Je verkent en ontwikkelt acties van landschaps- en natuurgerichte recreatie, voornamelijk wandelen. Je bent
verantwoordelijk voor de uitvoering van streekontwikkelingsprojecten in de Getevallei. Je brengt samenwerking
tot stand tussen lokale besturen, middenveld en vrijwilligers om te komen tot een breed gedragen visie voor de
Getevallei, de verdere ontwikkeling van een huisstijl en daaruit afgeleide projecten. Dit doe je in overleg met de
collega’s, streekactoren en de provincie Vlaams-Brabant. Als procesbegeleider voor verschillende lokale
projecten sta je o.a. in voor de volgende taken:
 Je maakt een kaartanalyse en terreininventarisatie van bestaande wandelwegen en relevante trage
wegen van het projectgebied
 Je ontwikkelt wandellussen en bijhorende randinfrastructuur in een herkenbare huisstijl
(toegangspoorten, picknick- en rustplaatsen,…)
 Je onderhoudt contacten met lokale besturen, administratie en middenveld (natuur, landbouw, jacht,
toerisme, horeca)
 Je organiseert en modereert infoavonden en overlegvergaderingen
 Je maakt de planning op voor de praktische uitvoering van aanleg en herstel van wandelroutes,
berekent de kostprijs en schat de duurtijd in.
 Je controleert en stuurt de ploegbaas aan tijdens de werken.
 Je houdt zorgvuldig alle administratie bij en verwerkt die in een helder verslag.
 Je treedt op bij eventuele problemen en verhelpt moeilijkheden op een respectvolle manier.
 Je gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten
 Je zet promotionele acties mee op poten.
 Je draagt bij tot de algemene werking van het secretariaat (netwerkvorming, campagnewerk, intern
werkoverleg, enz.)
Verantwoordelijkheden








Motiveren en enthousiasmeren partners via terreinbezoeken, vergaderingen.
Overleg, vergaderingen en terugkoppeling met betrokkenen organiseren, leiden en hierover
verslaggeving verzorgen
Vergunningen en machtigingen voor de nodige werken overleggen en indienen
(Dwars)verbindingen maken met andere projecten. Terugkoppeling met collega’s en coördinator
Planning uitvoering, timing werken, financiële planning bewaken
Plannen, voorbereiden, begeleiden en opvolgen projecten van recreatie. Aansturen ploegbazen/
aannemers
Financiële en administratieve opvolging van het project en evaluatie

Dit alles gebeurt in nauw overleg en nauwe samenwerking met de collega’s en coördinator. Je collega’s
(geograaf, bioloog, communicatiedeskundige, landschapsanimator, administratieve kracht) staan graag ter
beschikking voor ondersteuning.
Profiel





Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante werkervaring
Je houdt van wandelen in de natuur. Je hebt een grote interesse in het landschap waar je wandelt. Een
groot pluspunt is het kennen van de regio.
Je werkt graag zelfstandig binnen een teamverband: je neemt initiatieven én weet wanneer je moet
terugkoppelen. Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
















Je hebt humor, je bent enthousiast, contactvaardig en weet mensen te enthousiasmeren.
Je bent vertrouwd met GIS-applicaties of wil je hier op korte termijn mee vertrouwd maken
Je stijl is pro-actief ingaan op kansen en omgaan met knelpunten
Je bent sterk in het plannen en organiseren van je eigen werk, punctueel, hebt oog voor detail.
Je hebt een pragmatische flexibele instelling
Je maakt vlot contacten, je kan snel vertrouwen winnen
Je kan vergaderingen leiden, verslag maken, terugkoppelen naar collega’s
Je kan binnen een strak tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren
Je werkt met orde, netheid en stiptheid.
Rijbewijs B en eigen wagen is noodzakelijk
Je bent bereid flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
Je hebt affiniteit met / interesse in natuur en landschap en bent bereid je in te werken in onze thema’s.
Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het regionaal landschap
Je bent positief ingesteld tegenover de samenwerking met diverse actoren in het platteland
(overheden, natuursector, landbouwers, recreanten, jagers…).

Wij bieden





Je werkt in een jong en enthousiast team
Voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) aan 80, 90% of 100% op basis van een 38-uren week met
de intentie om dit om te zetten in een contract van onbepaalde duur bij positieve evaluatie en mits
voldoende middelen.
Verloning volgens barema B111 (Vlaamse overheid); relevante anciënniteit kan in rekening gebracht
worden



Een dynamische werkomgeving met boeiende projecten, ruimte voor eigen inbreng en waardering
voor je inzet



Flexibele werkuren, met af en toe avond- of weekendwerk



Afwisselende job met administratief werk en buitenwerk



Maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding en interessante
verlofregelingen volgens paritair comité 329.



Een maatschappelijk relevante job in een gemotiveerd team



Standplaats: RLZH. Schoolpad 43, 3300 Hakendover (Tienen)

Kandidaten sturen uiterlijk 15 maart 2016 een e‐mail aan raf.stassen@rlzh.be, met als onderwerp
'sollicitatie Getevallei', en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en
'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.
Na een selectie op basis van CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een
gesprek op donderdag 24 maart. Bij indiening van uw kandidatuur wordt verwacht u vrij te kunnen maken
voor een interview .
Meer informatie? Bel naar Raf Stassen, 016/82.48.79 of 0496/29.40.82

