Regionaal Landschap Rivierenland vzw
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

STARTJOBMEDEWERKER LANDSCHAPSINRICHTING
contract van onbepaalde duur
WIE ZIJN WIJ?
Regionaal Landschap Rivierenland is een vzw, actief in het zuidwesten van de provincie Antwerpen (gemeenten Hemiksem,
Schelle, Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Mechelen, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg en
Nijlen). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie en
natuurrecreatie en het zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren projecten (op terrein)
dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen en de gemeentebesturen uit de streek. Hierbij werken we
samen met hen en diverse gebruikers van de open ruimte (verenigingen en organisaties uit de sectoren natuur, landbouw, jacht
en toerisme) en betrekken we het brede publiek. We zijn op zoek naar een medewerker m/v om publieke groenprojecten te
ontwerpen op een participatieve wijze binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland.
JOBOMSCHRIJVING
Je ondersteunt de werking naar scholen, bedrijven, zorginstellingen, jeugdverenigingen, buurtcomités en gemeenten etc.. Je
werkt mee aan projecten waarbij er op basis van een participatietraject een gedragen inrichting van hun terreinen tot stand
komt.
Je bent mee verantwoordelijk voor het ontwerpen van publieke groenprojecten (speelnatuurterreinen,
ontmoetingsplekken). Je overlegt met gemeentelijke diensten, burgers, aannemers over de ontwerpen. Je bekijkt mee de
bestaande toestand, werkt een participatietraject uit, je maakt op basis van deze input en je eigen kennis
inrichtingsvoorstellen op.
Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal
waterbeleid, de landbouwstructuur en –verbredingsmogelijkheden in een multisectoriële beleidscontext.
Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je
bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt.
Je begeleidt ook mee de uitvoering. Je maakt de vertaalslag van je ontwerpen naar technische bestekken voor de uitvoering
en zorgt voor een correcte gunning. Je staat mee in voor de opvolging van de uitvoering, de budgetten en de nazorg.
Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via overleg, infovergaderingen,
opmaak folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten die de participatie bevorderen, …) en voor het bekomen en bestendigen
van een breed draagvlak. Je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook
administratief af.
Als startjobmedewerker werk je, samen met je collega’s binnen het team van het regionaal landschap, je projecten uit van A
tot Z. Je koppelt op regelmatige basis terug met de betrokkenen over de vorderingen.
Je neemt ook een aantal algemene en/of administratieve taken in het belang van de projecten en de vzw op.
PROFIEL
Je bent jonger dan 26 jaar (zie www.startjob.be)
Je hebt minimaal een bacheloropleiding landschapsarchitect of gelijkwaardig door ervaring en opleiding.
Je hebt affiniteit met natuur en landschap en het beheer ervan. Je bent vertrouwd met volgende thema’s: ruimtelijke
planning, natuurontwikkeling, mobiliteit, landschapszorg en natuurgerichte recreatie.
Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig;
informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren.
Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...) en bent in staat
informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking en compromis.
Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.
Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het regionaal landschap. Je bent positief ingesteld t.o.v. samenwerking met
diverse actoren in het platteland (natuursector, landbouwers, recreanten, jagers). Affiniteit met het werkingsgebied van
RLRL en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten.
Je werkt graag zelfstandig binnen een teamverband: je neemt initiatieven en weet wanneer je moet terugkoppelen. Je hebt
een grote verantwoordelijkheidszin en je hebt een probleemoplossend denkvermogen. Je kan ook binnen een strak
tijdsschema kwaliteitsvol werk afleveren.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je kunt vlot overweg met de computer (MS Office) en goede kennis GIS (ArcGIS, QGIS) en AutoCad, Indesign en Photoshop
Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
WERKVOORWAARDEN
Deeltijds contract 80% (4/5de) van onbepaalde duur.
Ruimte om een eerste werkervaring op te doen en je verder bij te scholen.

-

-

Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01). Verloning volgens barema B van provinciale overheid (met eventueel opname
relevante anciënniteit).
Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen).

Kandidaten sturen een mail ten laatste 24 juni 2018 naar ankatrien.boulanger@rlrl.be,
met als onderwerp 'sollicitatie_startjob', en volgende documenten in bijlage:
'START_familienaam_voornaam_cv' en 'START_familienaam_voornaam_motivatiebrief'.
U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.
Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd voor een gesprek en een praktische proef op donderdag 28 juni 2018.
Meer informatie nodig? Bel naar Ankatrien Boulanger 0487 90 68 60

