WIE ZIJN WIJ?
Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) werken we aan het behoud en versterken van landschap,
erfgoed, biodiversiteit en klimaatrobuustheid in de Kempen. 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 voltijdse (contract van onbepaalde duur) projectmedewerker landschap
(landschapsarchitect of –ontwerper):

TAKEN


Je begeleidt landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van opstartfase tot de uitvoering en
opvolging van de werken op terrein en draagt landschap uit als strategie om tot kwalitatieve analyse, inrichting,
projecten en samenwerkingen te komen.



Je brengt betrokken partners en open ruimtegebruikers samen, schept het klimaat voor overleg en
samenwerking en streeft samen naar maximale win-win situaties in het landschap.



Concreet werk je mee aan de gebiedsgerichte werking Kleine Nete en Kempense Heuvelrug. Je geeft mee
vorm aan landschapsprojecten met een focus op erfgoedzorg, cultuurhistorisch landschapsherstel, natte
natuur en natuurrecreatie. Daarnaast maak je onderdeel uit van het landschapsteam van het RLKGN waarin
samen aan landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus gewerkt wordt.



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.

1

PROFIEL
Voorwaarden


Je bent landschapsarchitect, -ontwerper of volgde een opleiding in de milieu-, natuur, landschaps- of
erfgoedsector. Je hebt skills rond landschapsontwerp en uitvoering van projecten en projectwerk.
Daarbij is ervaring met de uitvoeringsgerichte kant van landschapsontwerp een pluspunt: ecologische
kennis, (groen-)infrastructuur, materialenkennis, technische uitwerking en haalbaarheid, …



Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin over je eigen projecten en werk



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 uitwerking en uitvoering van integrale
landschapsprojecten 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


Kennis van GIS en grafische software (Photoshop, Vectorworks, …) is aangewezen of je wil dit leren.



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

WERKVOORWAARDEN


Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng en occasioneel telewerken op termijn mogelijk.



Voltijds contract 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 leuke teamsfeer!

PRAKTISCH
Stuur je CV, sollicitatiebrief en eventueel portfolio ten laatste woensdag 30 november naar
bas.vanderveken@rlkgn.be met als onderwerp ‘sollicitatie projectmedewerker landschap’ en volgende
documenten
in
bijlage:
‘familienaam_voornaam_cv’,
‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’
en
‘familienaam_voornaam_portfolio’. Na een voorselectie op basis van deze documenten worden maximaal 10
kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef op donderdag 8 december.
Meer info: Bas Van der Veken, coördinator, 0497/41 81 23 of bas.vanderveken@rlkgn.be
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