
Natuurpunt Beheer vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op het hoofdkantoor in 

Mechelen: 

 

 

                                  Projectmedewerker Bosuitbreiding 
                                                           voltijds contract voor 1 jaar 

                           met nadien reëel vooruitzicht op tewerkstelling voor onbepaalde duur 

 
 

 

 

Wie is Natuurpunt? 

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen 

beschermt. Met 6.000 actieve vrijwilligers en 470 professionals beheren we 500 natuurgebieden, met 

een oppervlakte van 25.000 ha. Met 107.000 aangesloten gezinnen zijn we de grootste 

natuurbeschermingsorganisatie van Vlaanderen. 

 

Wat ga je doen? 

Er is een plek voor jou vrij in ons 5-koppig team. Als Projectmedewerker Bosuitbreiding werk je 

binnen de Cel Patrimonium & Bosuitbreiding. Je voornaamste taken zijn de volgende: 

 

 Je werkt mee aan de uitbouw van natuurgebieden en bosuitbreiding in het bijzonder, met 
inzicht in de natuurwaarden en potenties voor natuurontwikkeling. 

 Je ondersteunt de vrijwillige medewerkers van Natuurpunt bij de voorbereidingen van 
bosuitbreidingen door het opmaken van vergunningsaanvragen, bebossingsplannen en 
aankopen plantgoed. 

 Je organiseert mee nationale plantacties binnen de campagne ‘Bos voor Iedereen’ van 
Natuurpunt, dat kadert binnen het project “Meer Bos voor Vlaanderen”. 

 Je werkt mee aan de registratie en administratieve opvolging van boscompensatie-dossiers, 

met terugkoppeling met de lokale beheerteams. 

 Je registreert dossiers in de natuurgebieden-databank en  archiveert de 
patrimoniumdocumentatie. 

 Je werkt actief mee aan een efficiënte werking van de cel Patrimonium & Bosuitbreiding. 

 

Wie ben jij? 

 

 Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt een hart voor bomen en bossen, en hebt elementaire kennis van de boswetgeving en 
ruimtelijke ordening. Kennis over de wetgeving rond natuurbehoud is een pluspunt. 

 Je hebt kennis van het basisinformatica-pakket (Office) en je kan goed overweg met Excel. 
Kennis van Geografische Informatiesystemen (GIS) is een pluspunt. 

 Een basiskennis van de procedures van vastgoedtransacties en wetgeving omtrent 
patrimonium is een pluspunt. 



 Je beschikt over talent voor organiseren, je kan nauwkeuring werken, je bent resultaatgericht, 
je bent een teamplayer, je bent klantgericht naar vrijwilligers toe, je bent in staat om 
zelfstandig te werken, je durft verantwoordelijkheid op te nemen en je beschikt over vlotte 
communicatieve vaardigheden. 

 Je bent sterk gemotiveerd om te werken voor een natuurbehoudsvereniging. 
 

     Wat bieden wij? 

 

Je zal, samen met onze sterke groep vrijwilligers, een bijdrage leveren aan de bescherming van de 

natuur in Vlaanderen. Je komt terecht in een familiale verenigingscultuur gericht op samenwerking 

en vertrouwen tussen mensen. Kansen om te leren, jezelf te ontwikkelen en respect voor een goede 

werk-privé balans kenmerken ons personeelsbeleid.  

       Je plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Mechelen, dat op 5 minuten wandelafstand     

       gelegen is van Station Mechelen.  Na een inloopperiode kan je dit combineren met structureel of  

       occasioneel thuiswerk of de mogelijkheid om te werken in onze regionale werkplekken in Kiewit,            

       Gent, Kessel-lo, Huis Turnhout of Brugge. Je werkt in een 38 uren week waarbij Natuurpunt  

       glijdende werkuren biedt tussen 7 en 19u. Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema B211,  

       aangevuld met maaltijdcheques.  

 

Spreekt deze vacature je aan?  

 

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code  

“PATRIMONIUM2002 Bosuitbreiding”  

 

Je kan tot en met 30 november 2020 reageren op deze vacature.  

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Daan Stemgée – 

Celverantwoordelijke Patrimonium & Bosuitbreiding via 0476-60 05 95  

 

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Neem dan 

contact op met: Stefanie De Cock – medewerker HR via 015-29 72 64  

 

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor 

jouw privacy. Meer hierover lees je in de privacyverklaring. 

http://www.natuurpunt.be/solliciteren
https://www.natuurpunt.be/pagina/privacyverklaring-voor-sollicitanten

