
Regionaal Landschap Westhoek vzw werft aan: 

Voltijds projectmedewerker natuur en landschap 
 

Het Regionaal Landschap Westhoek (RL Westhoek) is een samenwerking tussen de provincie West-
Vlaanderen en de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke, 
de natuur- en milieuverenigingen, de toeristisch-recreatieve sector, de wildbeheereenheden en de 
landbouwsector. Het Regionaal Landschap werkt aan de ontwikkeling en het beheer van natuur en 
landschap, gekoppeld aan een kwalitatieve uitbouw van natuurrecreatie en een aanbod aan natuur- 
en milieueducatie. 
  
Doel van de functie: 
Je werkt projecten uit op het vlak van natuurbehoud en landschapsherstel. Deze projecten hebben 
in hoofdzaak betrekking op de inrichting en het beter beheer van kleine landschapselementen. 
 
Dit houdt onder andere in: 

- Het ontwerp, de planning en de coördinatie van inrichtingswerken op het terrein, in overleg 
met opdrachtgevers, aannemers en financiers 

- Het opsporen en uitwerken van mogelijkheden op het vlak van natuurbehoud en 
biodiversiteit. 

- Samenwerking tot stand brengen tussen besturen, verenigingen, vrijwilligers en 
particulieren en zo komen tot de inrichting en een beter beheer van landschapselementen 

- Communicatie over de projecten en organisatie van publieksactiviteiten 

- Algemene en administratieve taken in het kader van de toegewezen projecten 

- Medewerking aan de realisatie van de actiedomeinen waarbinnen RL Westhoek vzw actief is 
 
Kennisdomeinen: 

- Kennis van ecologie, landschap, fysisch milieu en biodiversiteit van de Westhoek 

- Kennis van natuurbeheer en/of landschappelijke inrichting 

- Kennis van planopmaak, ontwerp en inrichting 

- Kennis van projectmanagement 
 
Profiel: 

- Diploma Hoger Onderwijs Bachelor Landschapsarchitectuur 

- Technische bagage om inrichtingswerken op het terrein tot een goed einde te brengen 

- Sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk 

- Voeling met de uiteenlopende doelgroepen van het Regionaal Landschap Westhoek 

- Mensen kunnen motiveren, enthousiasmeren en begeleiden 

- Grote dosis creativiteit 

- Zelfstandig plannen en organiseren: project van idee tot (succesvolle) afronding 

- Goede basiskennis van PC-toepassingen, kennis van GIS is ten zeerste gewenst 

- Kennis van de Franse taal is een troef 

- Bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk 

- Rijbewijs B en in het bezit van een wagen 
 
Ons aanbod 

- Voltijds vervangingscontract met een maximum duur van 2 jaar. Na deze periode eventueel 
kans op omzetting in contract van onbepaalde duur.  

- Verloning volgens schaal B barema provincie West-Vlaanderen – bruto maandwedde 2.460,78 
euro, eventueel te verhogen indien relevante ervaring (Paritair Comité 329) 

- Gunstige verlofregeling, dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, vergoeding woon-
werkverkeer. 

- Standplaats: Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide 

- Onmiddellijke indiensttreding 
 
Praktisch 
Kandidaten sturen een motivatiebrief en CV uiterlijk 12/07/2019 per mail of post naar het 
Regionaal Landschap Westhoek, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide t.a.v.  Henk Schaut, of per mail 
naar henk.schaut@rlwesthoek.be 
 

mailto:henk.schaut@rlwesthoek.be


De eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en CV. Geselecteerde kandidaten worden 
via e-mail uitgenodigd voor een selectieproef. 
 
Meer inlichtingen over de functie: Henk Schaut, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide, 051 54 59 
62 of henk.schaut@rlwesthoek.be 
 
Meer info over onze werking vindt u op http://www.rlwesthoek.be 
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