
 

 

Natuurpunt Beheer vzw zoekt voor spoedige indiensttreding een: 

 

Educatief medewerker voor het project Educatief Natuurbeheer in Vlaams-Brabant, 

standplaats Bezoekerscentrum De Groene Vallei (Kortenberg) 

 

 (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 kan jij enthousiast een groep kinderen warm maken voor  

de natuur? 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 werkt mee aan de uitvoering van het project Educatief Natuurbeheer in de provincie Vlaams-Brabant 

(Oost). Je organiseert de educatieve werking inzake natuurbeheer naar de verschillende doelgroepen 

toe (voornamelijk basisscholen, maar ook jeugdbewegingen en volwassenen). Je takenpakket bestaat 

uit: 

 Je verzorgt mee de planning, organisatie en begeleiding van natuurbeheerwerkdagen en educatieve 
bezoeken aan natuurgebieden in functie van het project. 

 Je werkt mee aan de ondersteuning en vorming van vrijwillige medewerkers, afdelingen en 
beheerteams die actief meewerken aan educatief natuurbeheer. 

 Je kan goede contacten houden en communiceren met alle betrokkenen: team van collega’s, 
vrijwilligers, terreinploegen, deelnemende groepen, partners… 

 Je levert kwaliteitsvolle rapportering naar de partners die het project steunen. 

 Voor het project werf en onthaal je nieuwe vrijwilligers. 

 Je denkt mee na over de inhoudelijke vernieuwing van het project. 

 De dagelijkse zorg voor het gebruikte (beheer)materiaal neem je mee op. 
 

Wie ben jij? 

 Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardige kennis door ervaring. 

 Door kwalificatie of door ervaring beschik je over pedagogische vaardigheden. 

 Beschikken over basiskennis van natuur, biodiversiteit en natuurbeheer is een must. 

 Je bent vertrouwd met natuurbeheer op het terrein. 

 Zelfstandig, flexibel en resultaatgericht werken is geen probleem voor jou. 

 Je kan verantwoordelijkheid opnemen, werken in team en je beschikt over goede planmatige en 
communicatieve vaardigheden. 

 Je beschikt over een rijbewijs B (dienstwagen beschikbaar). 
 

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. 

 Coaching en begeleiding door de celverantwoordelijke en ondersteuning door een team van drie 
gedreven en enthousiaste collega’s. 

 Aangename en motiverende werksfeer. 

 Ruimte voor eigen ontplooiing en leerproces. 

 Contacten met lokale terreinbeherende organisaties. 

 Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema B211, aangevuld met maaltijdcheques. 

 Je werkweek van 38 uren presteer je in een stelsel van glijdende werkuren. 

 Je standplaats is het bezoekerscentrum De Groene Vallei, maar de regio waarin je werkzaam bent 

verspreid zich over de ganse regio Oost-Vlaams-Brabant. 

 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 “NATUUR2004 

Medewerker ENB Vlaams-Brabant” 

 

Je kan tot en met 8 december 2020 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Liselotte Bollen – Celverantwoordelijke 

Educatief Natuurbeheer via 0493-27 10 82 of Liesbet Cleynhens – Diensthoofd beleving via 0479-83 92 

87 

 

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

op met: Stefanie De Cock – medewerker werving en selectie 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 

 

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/vacature/privacyverklaring-voor-sollicitanten-20110625

