
 

 

Natuurpunt Beheer vzw, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:  

 

Ploegbegeleider team rupsmaaiers 
Standplaats Koersel 

 

(voltijds contract van onbepaalde duur) 

 

 

Wat is Natuurpunt? 

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

 

Wat ga je doen? 

Als ploegbegeleider van het gespecialiseerd maaiteam met rupsmaaiers ben je verantwoordelijk voor 
de werforganisatie en het beheer van de machines, dit in nauw overleg met de Consulent 
Beheeruitvoering. Concreet houdt dit in: 
● Als leidinggevende van je team sta je in voor de planning van de werken die voornamelijk verspreid 

zijn over de provincies Limburg en Antwerpen.  

● Je voert samen met het maaiteam de geplande maaiwerken uit.  

● Je staat in voor de praktische uitvoering van de werken op het terrein in kader van Interreg Care-

Peat. 

● Je detecteert verbeterpunten en zoekt mee naar oplossingen voor terugkerende problemen.  

● Je staat open voor innovatie en werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen afgestemd op het 

natuurbeheer en de ecologische waarden van de natuurterreinen. 

● Je rapporteert consequent over de planning en de operationele aspecten (werking machines, 

machinebreuk, voortgang, terreinaspecten,...). 

● Je bent verantwoordelijk voor het transport met een vrachtwagen en aanhanger van de grote maai-

opraapcombinaties, dit voornamelijk verspreid over de provincies Limburg en Antwerpen.  

 

In de periode van juli tot oktober zijn piekmomenten mogelijk wegens het maaiseizoen. 

 

Wie ben jij? 

 Je bent woonachtig in de regio.  

 Je beschikt over een rijbewijs BE en G. Daarnaast ben je in het bezit van een rijbewijs CE of je bent 
bereid dit onmiddellijk te halen.  

 Zelf kleine herstellingen uitvoeren is een must, inzicht en ervaring in mechaniek en hydraulica is 
hierbij een groot pluspunt. 

 Je hebt ervaring met veilig werken met de relevante machines (rupsmaaiers, landbouwmachines, 
kettingzaag, bosmaaier, tractor,..). 

 Werken buiten in de natuur is helemaal je ding. Je bent goed vertrouwd met buitenwerk en je hebt 
een goede fysieke conditie. 

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


 Je hebt ervaring met het interpreteren van kaartmateriaal en digitale systemen schrikken je niet af. 

 Basiskennis natuurbeheer, meer specifiek het graslandbeheer (kensoorten van de voornaamste 
plantengemeenschappen), is een pluspunt of je toont hierin een sterke interesse. 

 Je bent in staat om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen en beschikt over 
teamgeest en flexibiliteit. 

 Je communiceert duidelijk en bent klantgericht.  

 Ervaring in het aansturen van een ploeg is een pluspunt.   

 Het vormt voor jou geen belemmering om je extra in te zetten in de periode van piekmomenten (juli 
tot oktober). 

 

Wat bieden wij? 

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

 

We bieden een bediendecontract van onbepaalde duur. Je werkt samen met professionals en 

vrijwilligers van heel Natuurpunt. Je standplaats is de loods in Koersel, maar je werkzaamheden voer je 

voornamelijk uit in de provincies Limburg en Antwerpen.  Occasioneel zal je opdracht zich ruimer 

uitbreiden, afhankelijk van de werkplanning. 

 

Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum € 2 011,53 bruto, 

relevante ervaring kan gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), 

aangevuld met maaltijdcheques. Je werkuren van 38 uren per week presteer je in een vast werkschema: 

dagelijks werk je 8u00, op vrijdag werk je 6u00. Over de arbeidsvoorwaarden vind je hier alle nodige 

informatie.  

 

 

Hoe solliciteren?  

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “BEHEER2001 PB 

Rupsmaaier” 

 

Je kan tot en met 16 maart 2020 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Christof Van Ackere - Consulent 

BeheerUitvoering via 0492-58 01 04. 

 

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Hier staat de hele 

selectieprocedure uitgeschreven. Als je nog verdere vragen hebt, neem dan contact op met: Sanne 

Frederickx – medewerker HR via 015-29 72 14. 

 

 

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/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#Selectieprocedure
https://www.natuurpunt.be/vacature/privacyverklaring-voor-sollicitanten-20110625

