werfleider groenwerken (m/v) Pro Natura Vilvoorde
Hou je van buiten werken en voer je graag projecten uit volgens een vooropgestelde planning? Ben
je een echte coach en maak je graag Werk van Natuur? Dan ben jij de geknipte werfleider voor Pro
Natura!
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 155 werknemers gevestigd in Eeklo,Pamel
en Vilvoorde. We zorgen al 25 jaar voor meer en betere natuur en creëren tegelijkertijd nieuwe
kansen jobs. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen werk in de streek en bieden
we tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden in het gewone
arbeidscircuit.

Jouw uitdagingen






Je begeleidt en stimuleert onze arbeiders bij het uitvoeren van de opdrachten van onze
klanten (gemeenten, regionale landschappen, ANB,…)
(gifvrij onkruid bestrijden, branden, snoeien, hagenscheren,..)
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse planning en uitvoering van natuur- en
groenprojecten (ecologisch groenonderhoud, gifvrij onkruid bestrijden, branden, snoeien,
haagscheren, aanplanten, plaatsen omheiningen, …)
Je volgt de werken op van begin tot en met de oplevering
Je rapporteert aan de regiomanager en vestigingsverantwoordelijke
Je zet de klant op nummer 1 en zorgt voor kwaliteitsvolle oplossingen

Jouw troeven












Je hebt ervaring met leidinggeven
Je bent verantwoordelijk, zelfstandig en een teamspeler
Je hebt oog voor detail en afwerking en neemt graag initiatief
Je kan organiseren: het werk door de ploeg laten uitvoeren binnen de gestelde tijd, zonder
verlies van kwaliteit
Je kan omgaan met en hebt begrip voor kansengroepen
Je bent bereid om bij te leren en staat open voor feedback van anderen
Als je kennis hebt van ecologisch groenonderhoud is dat een grote troef
Je kan werken met machines voor groenvoorziening en landschapsbeheer
Je hebt minstens 2 jaar werkervaring
Je hebt een rijbewijs type BE

Onze troeven


Wij bieden je een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen.



Een hardwerkend en leuk team staat voor je klaar (en vice versa) en je werkt buiten in de
omgeving van Vilvoorde



Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Jouw contactpersoon
Voor verdere inlichtingen en je motivatiebrief en je CV

Tel : Jill de Cock 0474 93 65 73
E-mail : jill.decock@pronatura.be

