
 

 

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

onmiddellijke indiensttreding:  

 

 Een technisch arbeider met standplaats Gent  
  

(voltijds contract van onbepaalde duur) 

 

 

Wat is Natuurpunt? 

Kom hier meer te weten over de waarden, de missie en de structuur van Natuurpunt. 

 

Wat ga je doen? 

Je staat in voor het beheer van de natuurgebieden en het uitvoeren van de beheerplannen met 

landbouw- en natuurbeheermachines.  

 

Concreet ben je verantwoordelijk voor de opvolging en de praktische uitvoering van werken op het 

terrein, met name: 

 

● Je onderhoudt de gebruikte machines.  

● Je voert zelfstandig gespecialiseerd maai- en afvoerwerk uit.  

● Je werkt samen met de collega’s van het maatwerkbedrijf bij het uitvoeren van natuurbeheer.  

● Je voert zelfstandig beheer- en inrichtingsmaatregelen en mechanisch beheer (maaien) uit, met 

gespecialiseerd groot materiaal.  

● Je staat in voor het uitvoeren van de werken ter voorbereiding/afwerking van beheer- en 

inrichtingsmaatregelen door vrijwilligers of externe firma’s. 

 

Wie ben jij? 

● Je bent woonachtig in de regio.  

● Je beschikt over een rijbewijs BE en G. 

● Werken buiten in de natuur is helemaal je ding. 

● Je hebt ervaring met het interpreteren van kaartmateriaal. 

● Je hebt kennis van natuurbeheer en natuurbeheertechnieken. 

● Je bent goed vertrouwd met buitenwerk en je hebt een goede fysieke conditie. 

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

teamgeest en flexibiliteit. 

● Je hebt ervaring met veilig werken met de relevante machines (landbouwmachines, kettingzaag, 

bosmaaier, maaibalk, tractor,..).  

● Beschikken over technische bagage voor het onderhoud en de herstellingen van de machines is een 

pluspunt. 

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 werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel Natuurpunt. Je standplaats is de loods in 

Gentbrugge, maar je werkzaamheden voer je uit in de ruime regio van Oost-Vlaanderen.  

 

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

Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum €1767,89 bruto, relevante ervaring kan overgenomen 

worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met maaltijdcheques. Over de 

arbeidsvoorwaarden vind je hier alle nodige informatie.  

 

 

Hoe solliciteren?  

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren vermeld de code “NLZ2001 

TA Gent”.  

 

Je kan tot en met 4 februari 2020 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

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

Beheeruitvoering via 0496 27 69 27. 

 

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

