Vacature adjunct-coördinator voor Bosgroep Limburg vzw
De Bosgroep Limburg vzw (BG LIM vzw) is een vereniging van boseigenaars die gebiedsdekkend actief
is in de provincie Limburg. De missie van BG LIM is het begeleiden van haar leden bij realiseren van
een economisch, ecologisch, sociaal en duurzaam bosbeheer. Centraal in de werking van BG LIM
staan respect voor de boseigenaar en de vrijwilligheid. De bosgroep wil bovendien garant staan voor
kwaliteitsvolle adviesverlening met betrekking tot bosbeheer en voor kwaliteitsvolle ondersteuning
van de organisatie van bosbeheerwerken bij de eigenaars. Daarnaast is de bosgroep een
ledenvereniging die een actieve vrijwilligerswerking wil uitbouwen.

Om haar basiswerking te ondersteunen en uit te bouwen is Bosgroep Limburg vzw op zoek
naar een adjunct-coördinator (m/v)
Wij bieden jou
Een boeiende job in een flexibele werkomgeving
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding

Een brutomaandloon van minimum 2.412,48 euro en maximum 4.064,97 euro
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering
Vergoeding woon-werkverkeer
Standplaats in het provinciehuis in Hasselt.
Je takenpakket
Je taken zullen zich hoofdzakelijk richten op organisatie van uitvoering van boswerkzaamheden en op
organisatie van activiteiten van de Bosgroep.
In samenwerking met de bosgroepcoördinator, zal je onder andere instaan voor de volgende taken:
Technisch, juridisch en financieel adviseren van boseigenaars tijdens een terreinbezoek
Ondersteunen van boseigenaars bij hun bosadministratie (vergunningen en subsidies)
Organisatie en opvolging van boswerken zoals de werken van de arbeidersploeg, de
aanplantingen en eventueel terreinprojecten (bv. natuurbeheermaatregelen, aanleg poelen,
…)
praktische aspecten van de organisatie van de industriële houtverkoop en de
brandhoutverkoop, inclusief opvolging van de exploitaties
(administratieve) ondersteuning o.m. betreffende de opmaak van natuurbeheerplannen
ondersteunen van de organisatie van leden- en publieksactiviteiten
ondersteuning bieden aan de vrijwilligerswerking
….
Je profiel
Je hebt een open, vriendelijke en pragmatische ingesteldheid en bent empathisch

Je bent een vlotte communicator, mondeling en schriftelijk
Je bent klantgericht, loyaal en bereid van je eigen standpunt af te wijken om te komen tot
een consensus. Je kan goed samenwerken.
Je organiseert zorgvuldig en werkt planmatig, doelgericht en zelfstandig. Je neemt initiatief,
je bent flexibel en weet van aanpakken
Je beschikt minstens over een basiskennis inzake bos- en natuurbeheer en -wetgeving
Je kan vlot met de PC werken (Office-pakket, GIS-toepassingen)
Je bent bereid om occasioneel 's avonds of in het weekend te werken (mits compensatie)
Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
Je diploma
Je hebt een diploma van het Hoger Onderwijs Korte type of Bachelor diploma in een richting
die je affiniteit met bosbeheer aantoont
Houder zijn van het getuigschrift bosbouwbekwaamheid (Agentschap voor Natuur en Bos) en
enkele jaren relevante werkervaring zijn pluspunten
Geïnteresseerd?
Richt je motivatiebrief samen met je curriculum vitae uiterlijk tegen 17 januari 2018 om 10.00 uur
aan Bosgroep Limburg vzw, t.a.v. An Pierson, bosgroep@limburg.be.
Meer informatie over Bosgroep Limburg via www.limburg.be/bosgroepen en de Vlaamse bosgroepen
via www.bosgroepen.be of bij An Pierson (coördinator) op 011 23 83 24.
De sollicitatieprocedure is als volgt :
een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief
Maximaal 20 geselecteerde kandidaten zullen thuis een schriftelijke proef doorgemaild
krijgen op 22 januari 2018 om 10.00 u. die ze tegen 31 januari 2018 om 10.00 u. per mail
moeten beantwoorden.
Op basis van beoordeling van de schriftelijke proef, zullen max. de 12 beste kandidaten
uitgenodigd worden voor een interview op dinsdag 13 februari 2018.
Vermeld in je motivatiebrief duidelijk waarom je voor de bosgroep wenst te werken en wanneer je
in dienst kunt treden. Hou zeker rekening met de vooropgestelde datum waarop de schriftelijke
proef wordt doorgemaild en de datum van de interviews!

