Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:
Medewerker Natuur- en milieueducatie (M/V/X)

WIE ZIJN WIJ?
Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de
provincie Vlaams-Brabant, 15 gemeenten, en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht , erfgoed
en toerisme. RLBK is actief in het noordwesten van Vlaams-Brabant (gemeenten Asse, Grimbergen,
Kraainem, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel,
Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zemst en Zaventem). Samen met de verschillende gebruikers
en beheerders van de open ruimte (overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,…)
zetten we acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Via initiatieven rond natuureducatie en
natuurrecreatie, en door gerichte communicatie werken we ook aan het draagvlak voor natuur en
landschap in de streek.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
RLBK geeft in de schoolomgeving Natuur- en milieueducatie (NME), vooral voor kleuters en lagere
schoolkinderen. Scholen, verenigingen en particulieren kunnen daarnaast bij RLBK ook
natuureducatieve materialen ontlenen. Zowel het NME-aanbod als het uitleenpunt wordt uitgebouwd
met steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Jouw taak is hoofdzakelijk de begeleiding van dit bestaande aanbod van NME-activiteiten voor
scholen (vnl. kleuter– en basisonderwijs) en de uitwerking en opvolging van natuureducatie via andere
educatieve pakketten of voor andere doelgroepen (via uitleenmaterialen, workshops,
wandelingen,…). Je doet dit in tandem met een collega die halftijds de algemene organisatie van NME
en een deel van de effectieve begeleiding van de natuureducatieve activiteiten bij RLBK opneemt.
Tot slot maak je deel uit van een multidisciplinair team dat werkt rond diverse natuur- en
landschapsthema’s. Als NME-medewerker draag je vanuit jouw expertise bij tot dit team, je wisselt
ideeën uit en werkt samen rond gemengde acties.

Jouw TAKENPAKKET
• Promotie van en communicatie rond het bestaande begeleide NME-aanbod naar scholen,
jeugdverenigingen, betrokken gemeenten…
• Organisatie en begeleiding van de NME-activiteiten in de buurt van de deelnemende scholen
• Het mee up-to-date houden van de natuureducatieve uitleenkoffers; organisatie van ontlening zelf
gebeurt door collega
• Begeleiding en algemene ondersteuning van vrijwilligers die mee het NME-aanbod in de regio
verzekeren.
• Uitwerken van een natuureducatief luik voor publieksactiviteiten of workshops i.s.m. andere
medewerkers binnen het team
• Organiseren of bijwonen van overlegvergaderingen i.k.v. de natuureducatieve werking in de regio.
• Ontwikkeling van nieuwe natuureducatieve activiteiten voor scholen

Jouw PROFIEL
• Minimaal een bachelor in een biologische of pedagogische richting of aantoonbare relevante
kennis door ervaring (duidelijk aan te geven in CV/brief)
• Aantoonbare ervaring met organisatie en het begeleiden van activiteiten voor de betrokken
doelgroepen (via affiniteit met de NME-sector en/of het onderwijs, begeleiden van jeugdactiviteiten,
jeugdbeweging…)
• Basiskennis van natuur- en milieuthema’s. Je hoeft zelf geen specialist te zijn, maar je hebt een
goede basiskennis en de natuur boeit je mateloos. Kennis over soortengroepen als solitaire bijen,
zwaluwen, vleermuizen en amfibieën is een pluspunt
• Vlot in de omgang, creatief, voeling met de leefwereld van kinderen
• Sterk in het plannen en organiseren
• Flexibel: je bent bereid om decentraal te werken in de hele regio en ook het presteren van flexibele
werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering) schrikt je niet af
• Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt
kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden
• Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als
goede teamspeler in voor het globale eindresultaat
• Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet
over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke
doelstellingen
• Streekkennis is een sterk pluspunt
• Goede basiskennis van de meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel)
• Rijbewijs (B) is noodzakelijk; eigen wagen is een pluspunt
• Snel beschikbaar (contract kan ingaan vanaf 15/08/2020)

Wij BIEDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team
Een gevarieerde jobinhoud met veel directe interactie met jongeren
Een contract van bepaalde duur voor een 50% tewerkstelling, in eerste instantie tot 01/08/2021
Verloning in B111-schaal (barema’s Vlaamse Overheid); relevante anciënniteit kan in rekening
gebracht worden
Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer
volledig vergoed wordt)
Glijdende werktijden
4 bijkomende verlofdagen op jaarbasis. Daarnaast keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met
compensatiedagen
Goed bereikbare werkplaats op 10 min wandelen van het station van Vilvoorde

PROCEDURE & MEER INFO
Kandidaten sturen uiterlijk op 19/07/2020 een CV en motivatiebrief per e-mail naar
marleen.wauters@brabantsekouters.be én naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als
onderwerp
'sollicitatie
NME-medewerker’,
en
volgende
documenten
in
bijlage:
'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een selectie op basis van
CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef en gesprek.
Deze worden ingepland tijdens de week van 03/08/2020. Bij indienen van uw kandidatuur wordt
verwacht dat u zich in die week kan vrijmaken.
Meer informatie? Contacteer Patrick Endels, coördinator, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01 (niet
bereikbaar van 1-18/07/2020). U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.

