
 

 

Natuur- en Landschapszorg vzw, maatwerkbedrijf van Natuurpunt vzw, zoekt voor 

onmiddellijke indiensttreding:  

 

 Begeleider voor de terreinploeg Geraardsbergen 
  

(vervangingscontract van onbepaalde duur) 

 

 

 

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

sociale economie? En zit zowel begeleiden als zelf praktisch werk uitvoeren 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 motiveert een arbeidsploeg die bestaat uit natuurarbeiders uit de sociale economie. 

● Je bewaakt de efficiëntie en streeft naar een kwalitatief resultaat van de uitgevoerde werken. 

● Je probeert talenten op te sporen en geeft de arbeiders de kans om deze verder te ontwikkelen. 

● Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het materiaal en de arbeidsveiligheid op het 

terrein. 

● Je staat in voor de werkorganisatie en planning en zorgt voor een vlotte communicatie met klanten, 

vrijwilligers en het secretariaat in Mechelen. 

● Als ploegbegeleider participeer je zelf aan het terreinwerk en voer je samen met de arbeiders de 

beheerplannen uit in de natuurreservaten van de regio. 

 

Wie ben jij? 

● Werken buiten in de natuur is helemaal je ding. 

● Je bent woonachtig in de regio en je beschikt over een rijbewijs B. 

● Je hebt bij voorkeur minimum een diploma hoger onderwijs van het korte type. 

● Je hebt inzicht in natuurbeheerplannen en je kan uitvoeringsplannen vlot vertalen naar de praktijk. 

● Je bent vertrouwd met natuurbeheer en relevante machines (kettingzaag, bosmaaier, maaibalk, 

tractor,…). 

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

goede communicatieve vaardigheden. 

● Je haalt voldoening uit het begeleiden van arbeiders uit de sociale economie en je beschikt over 

relevante ervaring in begeleiding in de sociale sector. 

 

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 standplaats is de loods in Geraardsbergen en je werkzaamheden voer je uit in de in de ruime regio 

hiervan. 

 

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

Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum € 2.051,77 bruto, relevante ervaring kan gedeeltelijk 

overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je 

werkweek van gemiddeld 38 uren presteer je in een vast werkschema van 8u00 tot 16u06. Over de 

overige arbeidsvoorwaarden vind je hier alle nodige informatie.  

 

 

Hoe solliciteren?  

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “NLZ2008 PB 

Geraardsbergen” 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Stefan Van Damme – Consulent 

Beheeruitvoering via 0499-90 43 44. 

 

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: Stefanie De 

Cock – medewerker HR via 015/297264. 

 

 

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

