We ondersteunen onze gemeenten al 20 jaar
bij landschapsontwikkeling en -beheer. Meer
specifiek werken we aan verjongingsbeheer bij
houtkanten, waarbij we ook de vrijgekomen
biomassa een economische waarde proberen
te geven. Deze werking willen we nog
versterken en daar zoeken we een nieuwe
collega voor.
Bovendien starten we met een nieuw project
om ook bij particulieren en landbouwers
(i.s.m. Boerennatuur Vlaanderen) het
houtkantennetwerk te versterken. Dit is een
project van 2,5 jaar en zal door de nieuwe
collega getrokken worden.

VACATURE

MEDEWERKER
HOUTKANTENBEHEER
Regionaal Landschap Lage Kempen is één van
de 16 regionale landschappen in Vlaanderen.
Het is een samenwerkingsverband tussen
Vlaamse, provinciale en gemeentelijke
overheden, natuurverenigingen,
landbouworganisaties, erfgoedorganisaties,
wildbeheereenheden, private landeigenaren
en toeristische verenigingen.
Ons multidisciplinair team zet zich elke dag
enthousiast in voor een duidelijke missie: zorg
dragen voor landschap, natuur en erfgoed.
Dit doen we door samen met verschillende
partners kansen te benutten en te creëren.

Ook vanuit het Vlaams beleid komt er meer
aandacht voor houtkanten. Dit zal zeker ook
zorgen voor nieuwe kansen.

JE TAKENPAKKET
•
•
•

•

•

SITUERING VAN DE FUNCTIE
‘MEDEWERKER HOUTKANTENBEHEER’
Houtkanten zijn ‘corebusiness’ in het
landschap van RLLK. Houtkanten hebben
belangrijke ecologische, maar ook landbouw
gerelateerde functies. Ze bepalen mee ons
streekkarakter en zijn een bron van biomassa.

•

Je volgt het beleid rond natuur- en
landschapsbeheer mee op, specifiek m.b.t.
houtkanten.
Je bouwt de houtkantenwerking mee uit. Je
maakt (dwars)verbindingen met andere
projecten.
Je doet dit in overleg met alle
betrokkenen en rekening houdend met de
wetgeving en eventueel nodige
vergunningen. Je overlegt, vergadert en
koppelt terug met betrokkenen.
Je zorgt op lokaal vlak voor draagvlak voor
het houtkantbeheer, dit wil zeggen dat je
participatie organiseert en rekening kunt
houden met diverse standpunten.
Je inventariseert de te beheren kleine
landschapselementen met behulp van een
digitale tool en maakt een beheerplan op
dat rekening houdt met de ruimere
omgeving en waarbij duurzaam beheer,
biodiversiteit, erfgoed, (Europees)
beschermde natuur en beheersing
invasieve exoten centraal staan.
Je geeft advies aan eigenaars over
aanplant en beheer van houtkanten.

•

•

•

Je maakt de planning op voor de
praktische uitvoering van de
beheerwerken, schat de kostprijs en de
duurtijd in. Je organiseert een
marktbevraging en stuurt de aannemer
aan.
Voor het nieuwe project bereid je een
communicatiecampagne voor, organiseer
je een samenaankoop rond aanplant en
beheer van houtkanten en zet je een
vormingstraject op voor particuliere
eigenaars.
Je volgt zorgvuldig alle stappen financieel
en administratief op.

Je werk doe je in nauw overleg en
samenwerking met je collega’s en directeur.
Je collega’s (biologen, communicatiedeskundigen, erfgoedmedewerkers,
administratieve krachten) ondersteunen je
graag. Jij zal op jouw beurt collega’s bijstaan
met jouw kennis en ervaring.

•
•
•
•

Je bent pragmatisch en flexibel
Je bent vlot met MS-Office (outlook, word,
excel, teams) en GIS
Rijbewijs B is noodzakelijk, eigen wagen is
handig – drie bedrijfswagens zijn ter
beschikking van alle collega’s
Pluspunt: affiniteit met de Lage Kempen

WIJ BIEDEN:
•
•
•
•
•
•
•

Voltijdse job
Enthousiaste collega’s in een
multidisciplinair team
Een dynamische werkomgeving met
boeiende projecten en waardering
voor je inzet
Verloning volgens paritair comité
329.01 B1B
Flexibele werkuren, af en toe avondof weekendwerk
Extra vakantiedagen
Fietsvergoeding, maaltijdcheques,
smartphone en laptop

JOUW PROFIEL
•
•

•

•
•

•

Je hebt min. niveau professionele
bachelor door gerichte opleiding of
ervaring in landschapsbeheer.
Je hebt een goede soortenkennis van
bomen, struiken en planten. Je hebt
kennis van wetgeving ruimtelijke
ordening, natuur en landschapszorg. Je
hebt kennis van machines voor
natuurbeheer.
Je legt vlot contact met partners en bent
in staat een visie enthousiast en
bevattelijk over te brengen. Je bent
correct, diplomatisch, aangenaam en
motiverend in je contacten.
Je werkt graag zelfstandig binnen een
teamverband: je neemt initiatieven en
hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
Je bent stipt, ‘details’ zie je niet over het
hoofd. Toch houd je ook de grote lijnen in
de gaten en kunt knopen doorhakken als
dat nodig is.
Je hebt goede organisatorische
vaardigheden en werkt volgens een
planmatige aanpak

PROCEDURE AANWERVING
Stuur een uitgebreide motivatie en een cv,
vóór 19/6/2022 aan:
Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
Ilse Ideler, directeur
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren
Ilse.ideler@RLLK.be
Weerhouden kandidaten worden op vrijdag
24/6/22 uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek.

