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WIE ZIJN WIJ? 

Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) werken we aan het behoud en versterken van landschap, erfgoed en 

klimaat. We zoeken draagvlak en verbondenheid tussen betrokken sectoren en stakeholders om integraal te werken aan een 

duurzaam landschap en landschapsbeleving in ons werkingsgebied (25 gemeenten in de Antwerpse Kempen). Dit realiseren wij 

door het brede publiek te betrekken bij concrete acties en sectoren te verenigen in gebiedsprojecten.  Het regionaal landschap 

biedt een platform aan waar verschillende maatschappelijke groepen elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en projecten 

uitwerken. Het bestuur van regionaal landschap bestaat dan ook uit een brede vertegenwoordiging vanuit de landbouw- en 

natuursector, toerisme, streekverenigingen, jagers en openbare besturen.   

 Meer info vind je op onze website of in de animatievideo over de Regionale Landschappen. 

 

 

 

 

Momenteel zijn we op zoek naar een voltijds of 4/5de (contract van onbepaalde duur) projectmedewerker landschapsbeheer   

TAKEN 

 Je bouwt het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB, zie https://www.rlkgn.be/projecten/lob-rlkgn) uit in het werkingsgebied 
van RLKGN. Je bent het aanspreekpunt voor onze partners (hoofdzakelijk gemeentebesturen, maar ook andere overheden, 
verenigingen en particulieren) inzake beheer en onderhoud van kleine landschapselementen (zoals houtkanten, bomenrijen 
en veteraanbomen), klein bouwkundig erfgoed en recreatieve randinfrastructuur. Je overtuigt toekomstige klanten van de 
meerwaarde van het LOB en onderneemt hiervoor de nodige stappen, zoals de opmaak van contracten en bestekken. 

 Je coördineert de technische aspecten van het LOB gaande van inventarisatie, visievorming, beheerplanning en –uitvoering 
en monitoring. Je bent het aanspreekpunt voor derde partijen (studiebureaus, sociale economie, boomverzorgers, …) die 
delen van deze taken in opdracht uitvoeren. 

 Je onderhoudt de digitale aspecten van het LOB en overlegt op regelmatige basis met de LOB-collega’s van de andere 
regionale landschappen. 

 Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond beheer en onderhoud van het 
buitengebied. 

 Je adviseert collega’s bij beheer en onderhoud van landschapselementen (laanbomen, houtkanten, veteraanbomen, bermen, 
…) in het kader van hun projecten. 

 Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee 
algemene taken op in het belang van de vzw. 

http://www.rlkgn.be/
https://www.youtube.com/watch?v=5Pz_-JY9v38&fbclid=IwAR0eI1ysE6dRCAh5Hu4hqcOWXnCcVP60Gtay1JEsrWwTtav1X5tUQ-mLboo
https://www.rlkgn.be/projecten/lob-rlkgn
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PROFIEL  

Voorwaarden 

 Je bent bioloog, ingenieur, landschapsarchitect, milieu- of groendeskundige, geograaf of een gelijkwaardige opleiding 
rond landschap, erfgoed, natuur en/of groen 

 Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen 

 Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken 

Competenties 

 Je bent een teamspeler en bent verantwoordelijk voor projecten van ontwerp tot uitvoering en nazorg. Je hebt een 
doordachte visie en weet wat technisch haalbaar is en je houdt van een goede coördinatie. 

 Je bent positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het werkingsveld (natuursector, landbouwers, 
recreanten, jagers, overheid). Je bent diplomatisch en je kan relativeren indien nodig.  

 Je kan doelgericht naar toegekende of zelf opgelegde deadlines toewerken. 

 Je kan vergaderingen leiden, rapporteren, terugkoppelen naar het team en linken leggen met andere projecten of 
processen en acties definiëren.  

 Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je kan enthousiasmeren en werkt oplossingsgericht.  

 Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en initiatief toont. 

 Je bent vertrouwd met zelfstandig projectmatig werken. 

Extra troeven 

 Je kan werken met GIS. 

 Je hebt affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 
WERKVOORWAARDEN 

 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng en occasioneel thuiswerk mogelijk 

 Voltijds contract (4/5de contract bespreekbaar) van onbepaalde duur 

 Standplaats: Pastorie Oosthoven, Polderstraat 33 in Oud-Turnhout 

 Verloning volgens barema B1 van de provinciale overheid met opname eventuele relevante anciënniteit. Paritair Comité 
329.1 

 Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, 
hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling 

 Een maatschappelijk relevante job in een leuk team van enthousiaste collega's 

 
PRAKTISCH 

Stuur je CV, sollicitatiebrief en eventueel portfolio ten laatste zondag 16 april naar bas.vanderveken@rlkgn.be met als onderwerp 
‘sollicitatie projectmedewerker landschapsbeheer’  en volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en 
‘familienaam_voornaam_motivatiebrief. Na een voorselectie op basis van deze documenten worden maximaal 10 kandidaten 
uitgenodigd voor een schriftelijke en mondelinge ronde. 
 
Meer info: Bas Van der Veken, coördinator, 0497/418.123 of bas.vanderveken@rlkgn.be 
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