
 

 

Natuurpunt Studie vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op het hoofdkantoor in 

Mechelen: 

Natuurstudiecoördinator    
 

(voltijds contract van onbepaalde duur) 

 
 

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

grootste natuurvereniging van Vlaanderen? En zit natuurstudie in jouw genen evenals het opstellen van 

heldere beleidsplannen? 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 maakt deel uit van een team  van een tiental  professionele medewerkers die natuurstudie in 
Vlaanderen met  vrijwilligers uitbouwen en ondersteunen, o.a. via het coachen van de 
natuurstudiewerkgroepen. In deze functie sta je concreet in voor:  
● Het mee verder uitwerken en promoten van een consistent natuurstudieprogramma met 

vrijwilligers. 

● Het mee opmaken van het nieuwe beleidsplan voor de dienst Studie voor de komende 5 jaar in 

nauw overleg met de werkgroepen en stakeholders. 

● Aanspreekpunt zijn voor de studiewerkgroepen. 

 
Je rapporteert aan het Celhoofd Natuurstudie en aan de directeur van Natuurpunt Studie. 
Regelmatig avond- en weekendwerk maakt deel uit van het takenpakket (overuren worden 
gecompenseerd). 

  

Wie ben jij? 

● Je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. 

● Je staat achter de missie en doelstellingen van Natuurpunt. 

● Je hebt een actieve gedegen kennis over natuurstudie en de maatschappelijke aspecten van het 

natuurbehoud. 

● Je hebt uitstekende sociale vaardigheden om samen te werken met diverse groepen vrijwilligers.   

● Je hebt uitgebreide ervaring met het netwerk van natuurstudievrijwilligersgroepen bij Natuurpunt. 

● Je hebt uitgebreide ervaring met natuurstudie in Vlaanderen en met de diverse telprojecten van 

Natuurpunt.  

● Je bent goed vertrouwd met de natuurstudie ‘tools’ die Natuurpunt aanbiedt, zoals 

waarnemingen.be en de apps, Meetnetten, trektellen, avimap, … .  

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


● Je bent deskundig in het ontwerpen van telprojecten op maat van vrijwilligers en het brede publiek. 

● Je bent deskundig in het uitwerken en analyseren van telgegeven en in het assisteren en begeleiden 

van anderen daarbij. 

● Je beschikt over kennis van informatiseringssystemen (office-pakket), GIS, R, …. 

● Je hebt talent voor organiseren en werkplanning, je bent proactief en resultaatgericht, 

stressbestendig  en deadlines schrikken je niet af.  

● Je bent in staat om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen, kiest spontaan voor 

dialoog en beschikt over vlotte communicatieve vaardigheden.  

 

Wat bieden wij? 

Je krijgt een plaats binnen een klein team en je werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel 

Natuurpunt. Je plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Mechelen, maar ingevolge de 

coronamaatregelen wordt in hoofdzaak thuis gewerkt.   

 

We bieden je een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling.  Je krijgt een loon 

aan het eigen Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum € 2596 bruto voor een voltijdse 

tewerkstelling, relevante ervaring kan gedeeltelijk worden omgezet in loonanciënniteit voor een stijging 

binnen het barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je werkweek van 38 uren presteer je in een stelsel 

van glijdende werkuren.  

 

 

Hoe solliciteren?  

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “STUDIE2003 

Natuurstudiecoördinator” 

 

Je kan tot en met 2 oktober 2020 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

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. 

http://www.natuurpunt.be/solliciteren
https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#Selectieprocedure

