
 

 

Natuurpunt vzw zoekt voor indiensttreding vanaf 1 maart 2020 op het hoofdkantoor in 

Mechelen een: 

 

Medewerker werving en selectie 
 

(voltijds of 4/5e contract van bepaalde duur voor één jaar) 

 
 

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

grootste natuurvereniging van Vlaanderen? En ben je zowel sterk in werving en selectie als 

personeelsadministratie? 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? 

Natuurpunt vzw heeft een personeelskader van ongeveer 480 arbeiders en bedienden in verschillende 

gesubsidieerde stelsels. Binnen de personeelsdienst neem je voor een jaar een polyvalente functie op.  

 

Enerzijds sta je in voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Dit houdt volgende taken in: 

● Je stelt de vacatures op van de verschillende openstaande functies. 

● Je screent de cv’s en nodigt geschikte kandidaten uit. 

● Via sollicitatiegesprekken ga je samen met de leidinggevende op zoek naar de perfecte match voor 

de vacature. 

● Tenslotte doe je de contractaanbieding, maak je de contracten op en verzorg je het onthaal van de 

nieuwe medewerkers. 

 

Anderzijds lever je ondersteuning voor de personeelsadministratie en volgende HR processen:   

● Je levert algemene administratieve ondersteuning. 

● Je regelt de aanvraagdossiers voor tijdskrediet en het Vlaams opleidingsverlof.  

● Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak van sociale documenten. 

● Je beantwoordt vragen van medewerkers en leidinggevenden, geeft advies, bemiddelt en je bent 

een luisterend oor. 

 

Van maart tot en met augustus zal de focus meer op het werving en selectie gedeelte liggen wegens 

afwezigheid van een collega. Vanaf september zal de taakinhoud eerder 50% - 50% verdeeld zijn.  

 

Wie ben jij? 

● Je hebt een bachelordiploma behaald. 

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


● Je hebt een goede kennis van HR processen, werving- en selectietechnieken, personeelsbeleid, 

personeelsadministratie en sociale wetgeving. 

● Je kan idealiter terugblikken op enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie. 

● Je hebt een grondige kennis van MS Office (Word, Excel), kennis van geautomatiseerde 

loonadministratiesystemen is een pluspunt (bij voorkeur E-Blox). 

● Met je empathische en diplomatische persoonlijkheid en door je maturiteit, weet je snel het 

vertrouwen te winnen.  

● Je hebt een servicegerichte houding, je bent discreet en bent een echte teamplayer. 

● Je staat erop correct en nauwkeurig werk af te leveren. 

● Je kan zelfstandig werken, bent resultaatgericht en flexibel. 

● Je bent gemotiveerd om te werken voor een natuurbehoudsvereniging. 

 

Wat bieden wij? 

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

 

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. Je kan dit combineren met 

structureel of occasioneel thuiswerk of de mogelijkheid om te werken in onze regionale werkplekken. In 

functie van selectiegesprekken verplaats je je indien nodig bovendien over heel Vlaanderen. 

 

We bieden je een contract van bepaalde duur voor een jaar vanaf 1 maart 2020. Idealiter kom je 

voltijds voor 38 uren in dienst, maar ook een 4/5e tewerkstelling van 30,4 uren is mogelijk. Je krijgt een 

loon aan het eigen Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum € 2259,56 bruto voor een voltijdse 

tewerkstelling, relevante ervaring kan gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit 

barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je werkuren van 38 of 30,4 uren per week presteer je in een 

stelsel van glijdende werkuren. 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 “PD1905c 

medewerker W&S”. 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Of 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. 

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

