Regionaal Landschap Dijleland vzw werft aan
Voltijdse Projectcoördinator (m/v)
Plan Vliegend Hert
Voor het project ‘Plan Vliegend Hert’ zoekt Regionaal Landschap Dijleland vzw een voltijdse
projectcoördinator. Een deeltijdse tewerkstelling (4/5) is eveneens bespreekbaar.
HET PROJECT
'Plan Vliegend Hert' is een samenwerkingsverband van verschillende lokale actoren. De
hoofddoelstelling is de kwalitatieve verbinding en versterking van de resterende snippers
natuur en open ruimte in de Zoniëngemeenten op Vlaams grondgebied (Overijse, Hoeilaart,
Tervuren, Sint-Genesius-Rode). De focus ligt bovendien ook sterk op het vergroten van
draagvlak voor natuur- en landschapsontwikkeling, zowel bij bewoners als bij recreanten. De
ambitie is om mensen meer bewust te maken van de waarde van de natuur om hen heen en
deze bewustwording te gebruiken als hefboom om meer natuur te realiseren. Het Vliegend
Hert is de mascotte van het project.
Binnen het plan zullen de bestaande natuurgebieden versterkt, uitgebreid en met elkaar
verbonden worden volgens de structuurvisie van het strategisch project Horizon+. Het project
focust op de realisatie van terreinacties in combinatie met acties rond communicatie,
sensibilisering, draagvlakverbreding en natuurbeleving.
De kerngroep van ‘Plan Vliegend Hert’ stuurt het project aan en is samengesteld uit
Agentschap voor Natuur en Bos, provincie Vlaams-Brabant, strategisch project HORIZON+,
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Dijleland. Agentschap
voor Natuur en Bos en provincie Vlaams-Brabant zijn de hoofdfinancierders van het project.
DE WERKGEVER
Regionaal Landschap Dijleland vzw is actief in het Dijleland (gemeenten Bertem, Bierbeek,
Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, OudHeverlee, Overijse, Tervuren en Leuven). De projectwerking balanceert op het snijvlak van
natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg en natuurrecreatie. Hiertoe werken we samen
met overheden en alle gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond natuur, landbouw,
jacht, erfgoed, toerisme, …).
UW TAAKOMSCHRIJVING
Als projectcoördinator sta je in voor de algemene planning en opvolging van het project
‘Plan
Vliegend
Hert'.
Je
organiseert
en
trekt
de
kerngroep-,
platformen
werkgroepvergaderingen en zorgt voor een goede afstemming met en ondersteuning van alle
betrokken actoren. Je werkt concrete terreinacties en concrete acties rond communicatie,
sensibilisering, draagvlakverbreding en natuurbeleving uit, en dit steeds in goede afstemming
en nauwe samenwerking met de projectpartners. Specifiek voor de gemeente Sint-GenesiusRode werk je nauw en op gelijke voet samen met de verantwoordelijke projectmedewerker van
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei die instaat voor de projectuitvoering in deze
gemeente.

Globaal maak je afspraken rond de te verwachten resultaten, de aanpak en tijdspanne van de
verschillende deelacties. Je zoekt actief naar bijkomende subsidiekanalen en stelt
subsidiedossiers op waar nodig. Je bepaalt in onderling overleg met de verschillende partners
welke taken iedere partij op zich neemt, werkt zelf ook actief mee bij de concrete uitvoering,
detecteert behoeften en noden bij de partners en zoekt oplossingen voor eventuele problemen
die een goede realisatie in de weg kunnen staan.
Je zorgt mee voor een goede organisatie en voor kwaliteitsvolle, concreet tastbare resultaten
op het terrein. Zo sta je garant voor een professionele uitvoering van een ambitieus project.
UW PROFIEL
Bij de selectie wordt uw profiel getoetst aan volgende voorwaarden:
• Diploma master, bij voorkeur in een richting met betrekking tot natuur, bos en landschap
(of gelijkwaardig door ervaring)
• Vertrouwd met het beleid en het juridisch kader met betrekking tot de open ruimte
(ruimtelijke ordening, bos en natuur, …)
• Affiniteit met de regionale landschapswerking, natuuren landschapszorg en
natuurgerichte recreatie
• Kennis van de streek
• Ervaring in projectmanagement
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, in staat zelfstandig contacten te
leggen met de verschillende partners (overheden, organisaties, betrokken particulieren,
…), een visie bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking
• Affiniteit met beleidsprocessen, samenwerkingsvormen tussen sectoren en/of overheden
en participatieprocessen
• Beheersen van vergadertechnieken en ervaring met het leiden van vergaderingen
• Vlot een veelheid aan informatie en kaartmateriaal kunnen analyseren en synthetiseren
• Pragmatische geest en organisatorisch talent
• Zelfstandig, planmatig en nauwgezet werken
• Kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken
• Goede kennis van MS Word, MS Excel, MS Powerpoint en GIS
• Vlotte, creatieve schrijfstijl en goede kennis van het Nederlands
• Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen)
• Beschikken over rijbewijs B
DE WERKVOORWAARDEN
• Voltijds (of deeltijds 4/5) contract van bepaalde duur (project loopt tot 23/05/2021,
verlenging mogelijk)
• Verloning volgens barema A111 van de Vlaamse Gemeenschap (master)
Basiswedde voltijds: € 3.204,67 bruto/maand + eindejaarspremie
Vergoeding woon-werkverkeer, fietsvergoeding
• Afwisselende functie met ruimte voor initiatief
• Je maakt deel uit van het projectteam van RLD vzw en werkt onder leiding van de
kerngroep Plan Vliegend Hert
• Plaats van tewerkstelling: secretariaat RLD vzw te Heverlee en satellietwerk in het
projectgebied
Een meer uitgebreide projectomschrijving en een indicatieve actielijst kan je downloaden via
http://rld.be/images/stories/nieuws/Projectbeschrijving%20PLAN%20VLIEGEND%20HERT.pdf
Info over het strategisch project HORIZON+ vind je via
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijkeordening/projecten/gebiedsgerichte-projectwerking/horizonplus/index.jsp
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met:
• Sarah Hublou, medewerker natuur & biodiversiteit Plan Vliegend Hert en Plan
Boommarter bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, op 0499 27 75 54 of
sarah@pajot-zenne.be

• Dries Desloover, gebiedscoördinator Vlaamse Strategische Gebied rond Brussel
Groenendaal bij Agentschap voor Natuur en Bos, op 0471 88 05 12
dries.desloover@vlaanderen.be
• Ingrid Beuls, bestuurssecretaris Leefmilieu bij Provincie Vlaams-Brabant, op 016-26
24 of ingrid.beuls@vlaamsbrabant.be
• Jo Decoster, projectcoördinator Horizon+ bij Provincie Vlaams-Brabant, op 0474 37
52 of jo.decoster@vlaamsbrabant.be
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Voor extra informatie over de inhoud en/of de selectieprocedure of de arbeidsvoorwaarden kan
je contact opnemen met:
• Jan Verroken, algemeen coördinator bij Regionaal Landschap Dijleland, op 016-40 85
58 of jan.verroken@rld.be
Kandidaten sturen uiterlijk 15 september 2019 een mail aan info[a]rld.be,
met als onderwerp 'sollicitatie projectcoördinator Plan Vliegend Hert', en volgende
documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv',
'familienaam_voornaam_motivatiebrief' en 'familienaam_voornaam_officieel
diploma'.
Na een voorselectie op basis van CV, worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek, eventueel aangevuld met een gevallenstudie of een praktijkoefening.
U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.

