
 

 

Natuurpunt Beheer vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:  

 

Kuddebeheerder   
Standplaats regio Bonheiden 

 
(voltijds vervangingscontract wegens ziekte van de titularis) 

 

 

 

Wat is Natuurpunt? 

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

 

Wat ga je doen? 

Je staat in voor de verzorging  van de grote grazers (400 tal Galloways) in vnl Antwerpen en Limburg, 
zowel in de natuurgebieden als op de boerderij die in Bonheiden gelegen is. 
 
Je staat in voor de opvolging en de praktische uitvoering van de werken op het terrein, met name: 

 zelfstandig uitvoeren van vangen, behandelen en transporten van dieren 

 toezicht en onderhoud van de infrastructuur eigen aan de veestapel 

 het voederen van de dieren in de winterperiode 
 

Wie ben jij? 

 Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs C, minstens rijbewijs BE. 

 Je hebt bij voorkeur kennis van veeverzorging en kuddebeheer. 

 Je wil meewerken aan een natuurlijke begrazing.  

 Werken buiten in de natuur is helemaal je ding. 

 Je bent goed vertrouwd met buitenwerk en je hebt een goede fysieke conditie. 

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

 teamgeest en flexibiliteit. 

 Je hebt ervaring met veilig werken met de relevante machines (tractor, maaibalk, 
landbouwmachines,...). 

 Je werkt wanneer mogelijk samen met de vele vrijwilligers van Natuurpunt.  

Wat bieden wij? 

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

 

Je levert, samen met onze sterke groep vrijwilligers, een bijdrage aan het beschermen van de natuur in 
Vlaanderen. Je komt terecht in een verenigingscultuur gericht op samenwerking en vertrouwen tussen 
mensen. Kansen om te leren, jezelf te ontwikkelen en respect voor een goede werk-privébalans 
kenmerken ons personeelsbeleid.  

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


Je werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel Natuurpunt. Je standplaats is de loods in 
Bonheiden, maar je werkzaamheden voer je uit in de ruime regio Antwerpen en Limburg.  
 
We bieden je  een voltijds vervangingscontract wegens ziekte van de titularis. Je krijgt een loon aan het 
eigen Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum €1803,25 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 van 8u tot 
16u06. Occasioneel avondwerk of weekendwerk bij noodgevallen.  
 
 

Hoe solliciteren?  

 

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

 “BEHEER2005 kuddebeheerder Bonheiden”. 

 
Meer informatie? 
 
Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Wim Dirickx – Consulent 
Beheeruitvoering via 0473 97 57 43 
 

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 voor sollicitanten 

 

http://www.natuurpunt.be/solliciteren
https://www.natuurpunt.be/vacature/privacyverklaring-voor-sollicitanten-20110625

