Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw
Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:
Medewerker natuur- en landschapsprojecten (M/V/X)

WIE ZIJN WIJ?
Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK, voorheen Regionaal Landschap Groene Corridor) is
een regionaal samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie, en verenigingen actief rond natuur,
landbouw, jacht, erfgoed en toerisme. RLBK is actief in het noordwesten van Vlaams-Brabant
(gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk,
Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zemst en Zaventem). RLBK zet in deze regio
acties op rond natuur en landschap in samenwerking met de verschillende gebruikers en beheerders
van de open ruimte (overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,…). De
projectwerking balanceert op het snijvlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg,
natuureducatie en natuurrecreatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Binnen het team van het regionaal landschap maar ook extern naar de ‘klanten’ toe ben jij een
aanspreekpunt voor projecten rond natuurinrichting en landschapsherstel. Je hebt zelf al een zekere
expertise rond dit thema (via je opleiding of eerdere stage- of werkervaring) en kan terugvallen op de
andere projectmedewerkers binnen het RLBK-team voor meer specifieke kennis (soorten, grotere
gebiedsgerichte processen,…).
Als medewerker werk je zelf je eigen projecten uit. Je zet daarbij voornamelijk in op concrete
inrichtingsprojecten met aanleg en herstel van hagen, heggen, houtkanten, hoogstambomgaarden,
knotbomen, bloemenweiden en poelen. Hoewel de projecten eerder kleinschalig van aard kunnen zijn,
hou je in je ontwerp rekening met het grotere geheel (verwerken van doelstellingen rond
natuurverbinding en herstel van het historische landschap). Deze projecten volg je op vanaf de
opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische uitwerking, kostenramingen, aanvragen
offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein samen met de aannemer).
Daarnaast speel je een ook een belangrijke rol in de realisatie van grotere inrichtingsprojecten waarbij
jouw taak zich vooral toespitst op het ontwerp en ondersteuning van uitvoering. Je werkt voor deze
projecten in tandem met collega’s die projecten trekken rond o.a. toegankelijk groen en speelnatuur.
Je creativiteit kan je af en toe ook kwijt bij het uitwerken van een infobord of andere
communicatiematerialen die aansluiten bij een terreinproject.
Tenslotte ben je in het geheel van het team van RLBK ook mee verantwoordelijk voor de globale
organisatie van de projectwerking (aanbesteding, planning uitvoering, oplevering…). Je communiceert
intern en extern duidelijk en correct met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten
ook administratief af. Je bent diplomatisch, communicatief, staat open voor verschillende meningen en
hebt affiniteit met natuur en landschap in de brede zin.

Jouw PROFIEL
• Opleiding landschapsarchitectuur, bio-ingenieur, ruimtelijke planning, biologie of gelijkwaardig
door ervaring
• Ervaring met ontwerpen voor (landschaps)projecten via opdrachten i.k.v. je opleiding, eerdere
werkervaring of stages
• Gevoel voor landschappelijk ontwerpen op diverse schaalniveaus
• Basiskennis van natuur- en milieuthema’s; degelijke kennis van inheemse bomen en struiken
• Goede basiskennis van de meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel,
Powerpoint) en CAD-programma’s. Kennis van GIS-programma’s is een belangrijk pluspunt
• Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet
over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke
doelstellingen
• Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt
kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden
• Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als
goede teamspeler in voor het globale eindresultaat
• Vlot in de omgang, creatief, communicatief
• Rijbewijs (B) is noodzakelijk; beschikken over een wagen is een pluspunt voor terreinprospectie,
opvolging projecten, overleg op diverse locaties,…
• Streekkennis is een pluspunt

Wij BIEDEN:
• Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team
• Een gevarieerde jobinhoud met veel kansen voor eigen initiatieven rond projectontwerp en
concrete, snelle realisaties rond natuurinrichting
• Een contract van onbepaalde duur
• Voltijdse tewerkstelling; verloning volgens barema B111 van de Vlaamse Overheid waarbij
relevante anciënniteit in rekening kan gebracht worden
• Glijdende werktijden
• 4 bijkomende verlofdagen op jaarbasis. Daarnaast keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met
compensatiedagen
• Vergoeding voor woonwerkverplaatsing
• Goed bereikbare werkplaats op 10 min wandelen van het station van Vilvoorde

Kandidaten sturen uiterlijk op 6/08/2018 een CV en motivatiebrief per e-mail naar
marleen.wauters@brabantsekouters.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker Natuur- en
landschapsprojecten’, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en
'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Indien u beschikt over een digitale portfolio met een
overzicht van planning, visieontwikkeling of eerder gerealiseerde projecten die uw kandidatuur mee
kunnen versterken dan mag u die ook steeds bezorgen.
Meer informatie? Contacteer Patrick Endels (Patrick.endels@brabantsekouters.be), tel. 02 253 43 04
of 0496 50 03 01 (niet tussen 29/06/2018 en 18/07/2018)
Let op: de selecties voor deze functie zullen plaatsvinden in de weken van 20 en 27 augustus. Als je
kandideert voor deze job, gaan we ervan uit dat je in deze weken hiervoor beschikbaar bent.

