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2 PROJECTMEDEWERKERS 
LANDSCHAP EN NATUUR 

 
 
 
WIE ZIJN WIJ? 
Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) 
investeert in een levend landschap. We 
versterken natuur en erfgoed en verbinden ze 
met mensen. We bouwen bruggen tussen 
partners en sectoren. We laten tradities en 
nieuwe gebruiken elkaar inspireren. 
 
Ons multidisciplinair team zet zich elke dag 
enthousiast in voor een duidelijke missie: zorg 
dragen voor landschap, natuur en onroerend 
erfgoed.  
 
Meer info vind je op onze website www.rllk.be 
of via deze video.  
 
We ondersteunen onze gemeenten al 20 jaar bij 
natuur en landschapsontwikkeling en het 
beheer hiervan. We werken hiervoor samen 
met arbeiders uit maatwerkbedrijven, agro- en 
reguliere aannemers. 
 
Een bloemlezing van onze projecten vind je 
hier. 
 
Voor de uitbreiding van ons enthousiaste team 
zoeken we twee nieuwe 
PROJECTMEDEWERKERS LANDSCHAP EN 
NATUUR 
 
JOBOMSCHRIJVING 
Samen met een viertal collega’s biologen en 
groenmanagers werk je dagelijks samen in de 
cel natuur en landschap. 
Je zorgt voor betere natuur en landschap door 
uitvoering van diverse acties van A (eerste zot 
idee) tot Z (schop in de grond). 

 
 
 
 
WAT DOE JE 
 
• Je prospecteert en bereidt landschaps-

projecten voor in onze gemeenten. Je zet 
lopende acties verder of initieert nieuwe acties. 
Je ziet zelf kansen of werkt ideeën van onze 
partners verder uit. 

• Je houdt rekening met de bredere 
landschappelijke context. Je zorgt voor een 
goede balans tussen verschillende functies en 
thema’s zoals biodiversiteit, historische waarde, 
natuurdoelen, beheersing invasieve exoten, 
landgebruik, landschaps-beleving en recreatie.  

• Je werkt binnen het wettelijk kader en zorgt 
indien nodig voor de passende vergunningen. 

• Je geeft advies aan gemeenten en particulieren 
over landschapszorg en biodiversiteit. 

• Je stelt landschapsbeheerplannen op met oog 
voor efficiëntie en kosten-baten. 

• Je plant de praktische uitvoering van de 
werken, inclusief kostprijs en duurtijd. 

• Je stuurt de ploegbaas aan en volgt de werken 
nauw op, zowel administratief, financieel als 
inhoudelijk. 

• Je pakt eventuele knelpunten op een 
respectvolle en constructieve manier aan. 

• Je doet je werk steeds in overleg met alle 
betrokkenen. Je stemt af, vergadert en koppelt 
terug met alle partners. 

 
 
 
WIE BEN JE 
 
• Je hebt minimaal niveau het professionele 

bachelor in een relevante richting of je hebt 
deze kennis en competenties gelijkwaardig 
opgebouwd door ervaring. 

• Je hebt een goede soortenkennis van flora 
en fauna. Je hebt kennis van wetgeving 
ruimtelijke ordening, natuur en 
landschapszorg.  

• Je kent de toepassingen van machines voor 
landschaps- en natuurbeheer. 

• Je legt vlot contact met partners en kan een 
visie enthousiast en bevattelijk 
overbrengen.  

http://www.rllk.be/
https://www.youtube.com/watch?v=biEmobY-o48
https://www.rllk.be/wat-doen-we


 

• 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 kun je knopen doorhakken als 
dat nodig is.  

• Je bent een doener.  
• 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  (er zijn drie bedrijfswagens). 
•  Pluspunt: affiniteit met de Lage Kempen.  

 
 

WIJ BIEDEN JE: 
- 2 jobs van onbepaalde duur. 80% is 

bespreekbaar 
- 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 

- Extra vakantiedagen  
- Fietsvergoeding, maaltijdcheques, 

smartphone en laptop 
- Thuiswerk mogelijk 
- Standplaats Houthalen (in de toekomst 

regio Heusden-Zolder-Zonhoven-Hasselt) 
 
 
 
PROCEDURE AANWERVING 
 
Stuur een motivatiebrief waarvan wij 
enthousiast worden, samen met jouw CV, vóór 
9/4/2023 naar: 
Regionaal Landschap Lage Kempen vzw 
Ilse Ideler, directeur 
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren 
Ilse.ideler@RLLK.be 
 
Weerhouden kandidaten worden op vrijdag 21 
april uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


