
Natuurpunt vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op het secretariaat in Mechelen: 

 

Diensthoofd beleid 
 

(100% tewerkstelling, contract van 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 7-koppig team. Als Diensthoofd beleid zijn je voornaamste 

taken de volgende: 

 

 Je zorgt voor het plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de werking van de 
dienst beleid.  

 Je staat in voor het opstellen van de beleidsplannen en voortgangsrapporten in 
overeenstemming met de voorschriften van de subsidiërende overheden en ingepast in de 
globale programmatie van Natuurpunt. 

 Je geeft leiding aan het professioneel team van 7 medewerkers.    

 Je volgt zelf ook specifieke beleidsdossiers op en ontwikkelt verenigingsstandpunten. 

 Je zetelt in de MiNa-Raad en coördineert de vertegenwoordiging in de andere Vlaamse 
adviesraden.   

 Je coördineert het overleg met politieke beleidsmakers en overheidsdiensten. 

 Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de begroting en budgetopvolging.   

 Je zorgt voor een begeesterende en efficiënte communicatie met de raad van bestuur, met 
het professioneel kader en met de vele vrijwilligers en samenwerkende organisaties. 

 Je zorgt voor een overtuigende  communicatie met de buitenwereld. 

 Je maakt actief deel uit van het directieteam van Natuurpunt en rapporteert aan de 
algemeen directeur.  

 

Wie ben jij? 

 Je bent gemotiveerd om voor een natuurbehoudsvereniging te werken. 

 Je hebt een master niveau of gelijkwaardig door ervaring. 



 Je bent gedreven om coachend leiding te geven.  Ervaring in een leidinggevende functie is 
een pluspunt. 

 Je hebt door opleiding en ervaring een gedegen kennis van het natuurbehoud en 
milieubescherming en de wetgeving terzake. 

 Je bent in staat om een strategisch beleid uit te tekenen. 

 Je hebt een basiskennis van organisatiemanagement en financiën. 

 Je onderschrijft de missie, visie en waarden van Natuurpunt. 

 Je bent een teamplayer die sterk is in overleg en onderhandelen.   

 Enthousiasme, leergierigheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit kenmerken jou.  

 Je hebt oog voor kwaliteit, kan georganiseerd en zelfstandig werken en je durft initiatieven 
te lanceren.   

 Door de aard van de functie is occasioneel avond- en weekendwerk vereist.  
 

     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.  

 

We bieden je een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur. Je krijgt een loon aan het eigen 

Natuurpunt barema volgens A-niveau (aanvangssalaris is minimum €3234,32, relevante ervaring kan 

gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met 

maaltijdcheques. Je kan opteren voor een 38 uren werkweek of je kan ervoor kiezen om 40u per 

week te werken en zo ADV-dagen op te bouwen. Natuurpunt biedt glijdende werkuren tussen 7 en 

19u. Je zal werken vanuit ons secretariaat in Mechelen, dat op 5 minuten wandelafstand gelegen is 

van Station Mechelen. Werk je liever af en toe van thuis? Die mogelijkheid bieden we je ook.  

 

Spreekt deze vacature je aan?  

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

“BELEID2002 Diensthoofd”. Je kan tot en met 31 juli 2020 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Ann Monsaert – diensthoofd 

personeelszaken via 015.29.72.39 

 

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

contact op met: Stefanie De Cock – medewerker HR via 015/297264. 

 

http://www.natuurpunt.be/solliciteren

