Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw is op zoek naar:

PROJECTMEDEWERKER WANDELNETWERK
Halftijds (50%)
Wie zijn wij?
Regionaal Landschap Noord‐Hageland vzw werkt aan projecten op het snijvlak van
natuurbehoud en ‐ontwikkeling, landschapszorg en natuurrecreatie. We werken hiervoor
samen met overheden en alle gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond toerisme,
landbouw, natuur en jacht). Daarnaast zetten we in op sensibilisatie van het brede publiek
voor natuur en landschap. Ons team telt momenteel 10 medewerkers. Een voorstelling van
onze werking vind je op www.rlnh.be.
Vanuit een samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de Merode vzw willen we
de komende maanden werken aan de verdere uitbouw van het wandelnetwerk de Merode op
het grondgebied de steden Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Zo wordt dit
wandelnetwerk verbonden met andere wandelnetwerken zoals dan van de Hagelandse
Heuvels en Demer en Dijle.

Taakomschrijving
Als projectmedewerker wandelnetwerk ben je verantwoordelijk voor de praktische uitbouw
van een wandelnetwerk van 150 km in het noorden van het werkingsgebied van Regionaal
Landschap Noord-Hageland. In nauw overleg met de medewerkers van Toerisme VlaamsBrabant zorg je voor de realisatie van het netwerk van het begin tot het einde. Dit omvat
onder andere volgende taken: bewaken van het projectverloop en de timing, samenstellen
en leiden van overlegfora, voeren van een duidelijke communicatie met verschillende
partners over het project, prospecteren van trajecten, verzamelen van (digitale) gegevens,
invoeren en analyseren van verschillende soorten geografische data, maken van kaarten,
inmeten van bewegwijzering op het terrein, opvolgen van de plaatsingswerkzaamheden,
opmaken van infogids en kaart.
Verder hou je alle routegebonden gegevens (trajecten, knooppunten, palen, borden,
bezienswaardigheden, horeca, infokantoren) bij in geografische datasets via GIS en hou je
die mee up to date.
Tot slot maak je deel uit van de teamwerking binnen het regionaal landschap, wat betekent
dat je onze organisatie ook op bepaalde evenementen zult vertegenwoordigen.

Profiel
•
•
•
•

•

Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig door bijscholing en/of ervaring
Je hebt praktische kennis van GIS, MS Word, MS Excel en MS Powerpoint.
Kennis van en affiniteit met natuur en landschap is een pluspunt.
Je bent diplomatisch, staat open voor verschillende meningen en werkt graag samen
met verschillende actoren zoals overheden, natuursector, landbouwers, jacht,
boseigenaars, …. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer kunnen samenwerken zijn
cruciaal.
Kennis van de streek is een pluspunt

•
•

•
•
•
•
•
•

Je bent diplomatisch, hebt een uitgesproken organisatietalent en kan vlot in
teamverband werken.
Sterke communicatieve en sociale vaardigheden, in staat zelfstandig contacten te
leggen met de verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken
particulieren,…), een voorstel bevattelijk en enthousiast over te brengen en mensen te
motiveren tot samenwerking
Zelfstandig, zin voor initiatief, planmatig en nauwgezet werken
Je beheert de praktische en inhoudelijke organisatie en opvolging van het project en/of
het takenpakket dat je wordt toegewezen.
Je kan de benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren
om de doelstellingen te bereiken conform de planning.
Je neemt het initiatief om zowel reactief als structureel problemen op te lossen binnen
je eigen takendomein. Je kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag
komen. Je maakt je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor je taken.
Je bent bereid te werken met flexibele werkuren.
Rijbewijs B en eigen wagen is noodzakelijk.

Aanbod
•
•
•
•
•

Halftijds contract (50%) van bepaalde duur (februari 2019 tot en met 31/07/2020)
Glijdende werkuren en gunstige verlofregeling
Afwisselende functie met ruimte voor initiatief
Verloning volgens barema B111 van de Vlaamse Overheid, maaltijdcheques en
hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring kan worden meegenomen in de
berekening van je brutosalaris.
Standplaats: Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge & Provinciehuis
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3000 Leuven.

Procedure:
Kandidaten sturen uiterlijk 1 januari 2019 een e-mail aan wim.boonen@rlnh.be, met als
onderwerp ‘sollicitatie projectmedewerker’, en volgende documenten als bijlage:
‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’
Na een selectie op basis van CV en motivatiebrief, krijgen de weerhouden kandidaten per
mail een thuisopdracht toegestuurd op vrijdag 4 januari 2019. Deze moet digitaal ingeleverd
worden op zondag 6 januari 2019. In een volgende ronde worden de geselecteerde
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 16 januari 2019. Bij indiening van uw
kandidatuur wordt u verzocht deze data vrij te houden.

Meer informatie?
Neem contact op met Wim Boonen, algemeen coördinator via wim.boonen@rlnh.be of
016 61 92 22.
Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

