Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 155 werknemers
gevestigd in Eeklo, Roosdaal en Vilvoorde. We zorgen al 25 jaar voor meer en
betere natuur en creëren tegelijkertijd lokale jobs. Voor Pro Natura geen saai
gazon en beton, maar een natuurlijke oase die leeft en doet leven! Inheemse en
bloeirijke planten, poelen, speelnatuur en een afwisseling van ruigtes & rustplekken zijn vaste waarden in onze
receptuur.

Gezocht: Natuurwerker met talent voor planning en organisatie
Heb je ervaring als groenarbeider, passie voor natuur en talent voor planning en organisatie? En
ontzettend veel zin om innovatieve ecologische parken aan te leggen binnen een jong en ambitieus
team? Stel je dan zeker kandidaat!
Pro Natura is van oorsprong een sociaal economiebedrijf en schakelt dus zoveel als mogelijk haar
ploegen binnen de sociale economie in voor landschapsaanleg en -onderhoud. Voor de meer
complexe werken richten we momenteel een nieuwe technische ploeg op met 3 medewerkers. Als
medewerker van de technische ploeg voer je technisch complexere taken uit waar meer
nauwkeurigheid of gebruik van machines aan te pas komt. De projecten variëren van
natuurlijkvriendelijke bedrijventerreinen en therapeutische tuinen over avontuurlijk speelgroen tot
meer reguliere landschapsinrichting en -onderhoud. In het team is al behoorlijk veel ecologische
expertise aanwezig. Jouw rol in het team is om, naast de uitvoering van de werken op het terrein, ook
de werven praktisch voor te bereiden en de planning te bewaken.

Taken: Je taken zijn heel divers. Hieronder enkele voorbeelden:








Uitvoeren van houten landschapsconstructies (vlonders, bruggetjes, fietsenstallingen, enz)
Aanleggen van groendaken
Aanleggen van groene gevels
Vellen van bomen
Plaatsen van omheiningen en veekeringen
Poelen graven
Bomen correct snoeien






Maar ook:
Realistische inschatting maken van aantal dagen werk op een werf
Planning van verschillende projecten van het team op mekaar afstemmen,
Bestellingen tijdig doorgeven aan de aankoper,
Eventuele vergunningen opvolgen

Profiel









Je hebt ervaring in groenwerk;
Je kan werken met de machines die in landschapsinrichting en –onderhoud gebruikt worden
(bosmaaier, kettingzaag, kraan, tractor,…);
Je bezit een ECS3 certificaat (kettingzaag – gevorderde veltechnieken) of bent bereid dit op
korte termijn te behalen
Je hebt een behoorlijke ecologische kennis.
Je beschikt minstens over een rijbewijs BE
Je bent verantwoordelijk, zelfstandig en tegelijk een teamspeler.
Je hebt oog voor detail en afwerking en vindt klantentevredenheid heel belangrijk.
Je bent mobiel en bereid om op werven te werken in een ruim werkingsgebied (vooral HalleVilvoorde, Oost- en West-Vlaanderen.)

Pro Natura biedt je






Een voltijds contract van onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding;
Een bijzonder boeiende job binnen een hardwerkend en geëngageerd team;
Aantrekkelijke loonvoorwaarden (volgens paritair comité 145);
Voldoende vakantie en flexibiliteit om je werk te combineren met een gezin;
Groeikansen op maat;

Solliciteren
Mail uw cv en motivatiebrief naar Mevr. Rein Dessers rein.dessers@pronatura.be
Voor meer inlichtingen: rein.dessers@pronatura.be of 0486/379384
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

