Natuurwerk vzw is een sociaal economiebedrijf waarin natuurwerkers opgeleid en begeleid worden om voor
gemeenten en derden bossen, landschappen en natuurparken te onderhouden. Op die manier wordt er
concreet gewerkt aan natuur en duurzame tewerkstelling.
Heb je een hart voor de natuur en stuur je binnen een team graag mensen aan? Dan ben jij misschien wel
de persoon die wij zoeken?

Ploegbaas/Begeleider LDE (M/V)
in de regio Klein-Brabant
Jouw opdracht:
Je organiseert de uitvoering van de werken en geeft leiding aan een 5-tal natuurarbeiders teneinde deze
werken correct en efficiënt uit te voeren.
• Je neemt actief deel aan de uitvoering van de werken.
• Je zorgt voor een correct rapporteren aan je coördinator van de uitgevoerde werken, aanwezigheden,
materiaallijsten,…
• Je zorgt ervoor dat er veilig gewerkt wordt, dat je arbeiders hun veiligheidskledij correct dragen,
het materiaal correct gebruiken, signalisatie gebruiken, …
• Je zorgt ervoor dat het arbeidsreglement correct nageleefd wordt, je stuurt bij waar nodig, je
rapporteert overtredingen en indien nodig sanctioneer je.
Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en evaluatie van je arbeiders en de opvolging van de
werkpunten. Je stimuleert arbeiders om gericht aandacht te geven aan hun groeitraject. Je gebruikt hiervoor
hun POP-plan als leidraad.
Je bent het aanspreekpunt voor het technische aspect, materialen, problemen op het terrein, ...
Jouw profiel:
Kennis en ervaring in natuurbeheer
• Je hebt technische & praktische kennis van en ervaring in bosbeheer, natuurbeheer en groenonderhoud
• Je hebt kennis van / ervaring met gehanteerde machines + kennis van het onderhoud van de machines
• Je hebt kennis van en aandacht voor veiligheidsvoorschriften
Kennis en ervaring in leidinggeven
• Je hebt een goede werkattitude
• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Je kan feedback geven en een coachingsgesprek voeren
• Je kan gemakkelijk beslissingen nemen
Andere
• Betrokkenheid bij Natuurwerk vzw, de taakinhoud en de medewerkers
• Zeer goede kennis van het Nederlands
• Vlot kunnen rekenen, lezen en schrijven (o.a. plan lezen)
• In het bezit zijn van rijbewijs type(s): B en bij voorkeur ook BE
• Goede fysieke conditie
Wat bieden we jou?
Goede begeleiding en aangename werkomgeving
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Verloning volgens Paritair Comité 145.04
Snelle indiensttreding en training on the job
Vertrekplaats tewerkstelling: Puurs
Solliciteren:
Uiterlijk voor 31 mei 2019 door middel van een motivatiebrief + C.V. die je bezorgt aan
Natuurwerk vzw, t.a.v. Tanja Compeers, Campus Blairon 714, 2300 TURNHOUT
of via e-mail aan job@natuurwerk.be

