WIE ZIJN WIJ?
Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) willen we samen met onze partners uit de streek
alle inwoners overtuigen van de landschappelijke kwaliteiten in ons werkingsgebied ( = 25 gemeenten in
de Antwerpse Kempen). Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieubeschermers, jagers,
recreanten, provincie, gemeentebesturen en streekverenigingen.
Meer info vind je op onze website of in de animatievideo over de Regionale Landschappen.



Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige jobstudent GIS:
TAKEN




Je ondersteunt de projectmedewerkers trage wegen bij:


Het voorbereiden van de bestaande inventarissen voor een import in het trage wegenregister



Het analyseren van het wandelknooppuntennetwerk op basis van de beschikbare data.

Daarnaast help je bij het opbouwen van een GIS-databank van al het houtig erfgoed binnen het
werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete


Inventarisatie en organisatie van alle bestaande informatie binnen de organisatie



Verzamelen van nieuwe data door middel van kaart- en terreinanalyse

PROFIEL


Je bent – net als wij - fan van de Kempen!



Je heb een hart voor landschap en platteland en wil meewerken aan een mooier landschap!



Je hebt kennis van GIS-applicaties, met een voorkeur voor ArcGIS



Je kan zelfstandig en planmatig te werk gaan



Je wil in onze gezellige Pastorie in Oud-Turnhout komen werken. En lunchen in onze mooie tuin!



Je werkt nauwkeurig en consequent

WERKVOORWAARDEN


Periode van 1 (of 2) maand(en): te verspreiden over juli-september



Standplaats voor bureauwerk: Pastorie Oosthoven, Polderstraat 33 in Oud-Turnhout



Goede verloning, laptop en nodige software ter beschikking



Bijkomende voordelen: kilometervergoeding



Een maatschappelijk relevante job in een topteam van enthousiaste collega's!

PRAKTISCH
Stuur je CV, beknopte sollicitatiebrief of motivatie en eventueel portfolio ten laatste zondag 19 juni
2022 naar charlotte.corthals@rlkgn.be met als onderwerp ‘sollicitatie jobstudent GIS’ en volgende
documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.

MEER INFO? Charlotte Corthals – projectmedewerker trage wegen – charlotte.corthals@rlkgn.be

