
 

 

Natuurpunt LAVA vzw zoekt voor deze zomer :   

 

Studenten natuurarbeider regio Ronse 
 

Voltijdse tewerkstelling - Studentencontract van 1 maand  

(juli of augustus) 

 

 

 

Wil je mee bouwen aan een groenere leefomgeving deze zomer?  En werk je graag buiten? 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? 

Voor onze ploeg in Ronse zijn we op zoek naar gemotiveerde studenten die aan de slag willen als 

natuurarbeider.  

 

Doel:  

Samen met een ploeg van collega studenten sta je in voor het beheer van natuurgebieden en de uitvoering 

van de beheerplannen. Je voert de opdrachten, opgedragen door de ploegbegeleider uit en respecteert 

hierbij de veiligheidsregels. Je onderhoudt de gebruikte werktuigen en draagt bij aan de netheid van de 

werkloods. 

 

Taken: 

De voornaamste opdracht zal het bestrijden zijn van exoten langs waterwegen. Dit gaat dan over 

reuzeberenklauw en reuzebalsemien.  

 

Wie ben jij? 

 Je bent minimum 18 jaar oud. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands. 

 Je bent behulpzaam en gemotiveerd om in een team te werken. 

 Je bent vertrouwd met buitenwerk en beschikt over een goed fysieke conditie.  

 Je mag nog een volledige maand werken als jobstudent dit jaar en je kan dit aantonen via een attest 
(op te vragen via Student@Work). 
 

Wat bieden wij? 

 Een afwisselende job in de natuur. 

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


 Uurloon: 10,05 euro bruto per uur. 

 Werkuren van 8:00u tot 16:30u, 1 vrijdag om de 4 weken vrij 

 Voltijds studentencontract voor 1 maand: we zoeken drie studenten voor de volledige maand juli en 
3 studenten voor de maand augustus.  

 

 

Hoe solliciteren?  

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “LAVA2002 

Student natuurarbeider”. 

 

Je kan tot en met 19 april 2020 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Kristien Galle – consulent 

beheeruitvoering LAVA via 0490-65 79 75. 

 

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. 

 

 

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/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#Selectieprocedure
https://www.natuurpunt.be/vacature/privacyverklaring-voor-sollicitanten-20110625

