
Natuurpunt CVN zoekt voor spoedige indiensttreding: 

 

Projectcoördinator 
 

(contract van 50%-100% in onderling overleg - voor 12 maanden) 

 

 

Wil je mee bouwen aan een groenere leefomgeving? Wil je je graag professioneel engageren in de 

grootste natuurvereniging van Vlaanderen? En zit projectwerking in jouw genen? Dan is deze functie op 

jouw lijf geschreven. 

 

Wat is Natuurpunt? 

Kom hier meer te weten over de waarden, de missie en de structuur van Natuurpunt. 

 

Wat ga je doen? 

● Je coördineert de projectwerking. Projecten definiëren we als opdrachten waarvoor we externe 

financiering hebben, los van onze structurele subsidies.   

● Je behoudt het overzicht en zorgt dat alle noodzakelijke rapporten en andere documenten tijdig 

kunnen bezorgd worden.  

● Elk project volg je op met de collega die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het project.  Je 

coördineert de financiële verantwoording i.s.m. een andere collega.  

● Je zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden om projectgelden binnen te halen. Je helpt de 

projecten mee uitschrijven samen met collega’s die inhoudelijke expertise hebben.  

 

 

Wie ben jij? 

● Je beschikt over een diploma bachelor of gelijkwaardig door verworven competenties.  

● Je hebt ervaring in projectmatig werken. Je hebt ervaring in het schrijven en de verantwoording 

van projecten, inclusief het financiële luik. 

● Je kan zelfstandig nieuwe projectmogelijkheden detecteren, ontwikkelen en schrijven, en hebt 

of ontwikkelt daarvoor het nodige netwerk. 

● Je bent een teamspeler 

● Je bent resultaatgericht, in staat om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid op te 

nemen.  

● Je werkt graag met financiële targets en kan strategisch nadenken. 

● Je hebt talent voor organiseren en hebt zin voor initiatief. 

● Je bent goed in deadlines bewaken en halen 

● Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). 

● Je beschikt over een basis inhoudelijke achtergrond rond natuur en milieu of je bent bereid om 

je hierin te verdiepen 

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#WatIsNatuurpunt


 

 

Wat bieden wij? 

Lees hier alles over wat je mag verwachten van een job bij Natuurpunt. 

 

● Je krijgt een plaats in een team van 25 collega’s en je werkt samen met professionals en 

vrijwilligers van heel Natuurpunt. 

● Je staat onder algemene supervisie door de directie en krijgt ondersteuning van het team. 

● Je krijgt ruimte om jezelf te ontplooien en om bij te leren. 

● Je werkweek van 19 uren (50%) – 38 uren (100%) presteer je via flexibele werktijden. 

● Je krijgt een loon aan barema PC329 B1c (aanvangssalaris is minimum 2.314,19 bruto) of na 6 

jaar relevante ervaring barema PC329 B1b (aanvangssalaris is minimum 2.603,80 bruto). 

Relevante ervaring kan gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema.   

● Je werkt in het hoofdkantoor te Mechelen maar wegens corona werken we op dit moment van 

thuis uit.  

● Over de overige arbeidsvoorwaarden vind je hier alle nodige informatie. 

 

 

Hoe solliciteren?  

Ga naar www.natuurpunt.be/solliciteren en bezorg ons je CV en motivatiebrief.  

Selecteer zeker de juiste code in het invulformulier: CVN2101 Projectcoördinator. 

 

Je kan tot en met 5 maart 2021 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Ann D’heedene – directeur Natuurpunt 

CVN via 0492/25 39 95 of ann.dheedene@cvn.natuurpunt.be. 

 

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

op met: Anke Geeraerts – medewerker HR via 015 85 82 62 of anke.geeraerts@natuurpunt.be. 

 

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

jouw privacy. Meer hierover lees je in de privacyverklaring voor sollicitanten. 

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#VerwachtingenAlsWerknemer
https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#Arbeidsvoorwaarden
http://www.natuurpunt.be/solliciteren
https://www.natuurpunt.be/vacature/privacyverklaring-voor-sollicitanten-20110625

