Bij Pro Natura maken we Werk van Natuur. Al meer dan 25 jaar kunnen
overheden, bedrijven en particulieren op ons rekenen voor de inrichting en
ecologisch beheer van parken, bossen en andere terreinen. Daarnaast verzorgen
we workshops en teambuildings in de natuur en onderzoeken we hoe we
groenafval kunnen omzetten tot grondstoffen. Mensen die moeilijk een job vinden krijgen bij ons de kans om via
opleiding op terrein toch in een duurzame tewerkstelling te stappen. Om onze ambities waar te maken, steunen
we op de inzet van 140 werknemers in drie vestigingen: Vilvoorde, Roosdaal en Eeklo.

Gezocht: Technisch adviseur innovatie groenbeheer en
afvalvalorisatie
Droom jij van een job waar je echt het verschil kan maken? Een job met zowel een grote sociale als
ecologische impact op de maatschappij? Dan is dit misschien de job van je leven!
Pro Natura is als sociaal economiebedrijf actief als ecologisch groenaannemingsbedrijf en Europees
koploper in de zoektocht naar de omzetting van groenafval (gras, snoeiafval, …) naar grondstoffen. We
werken hiervoor samen met een internationaal afvalverwerkingsbedrijf en verschillende Vlaamse en
Europese kennisinstellingen. We zijn momenteel op zoek naar een technisch adviseur om ons bij te
staan in de optimalisatie en innovatie van onze werken op terrein. Op termijn zal deze adviseur ons
ook bijstaan in het opzetten van een productie-installatie gebaseerd op natuurlijke vezels.
Meer info vind je op www.pronatura.be.
Taakomschrijving







Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie en innovatie van de werken op terrein (vb efficiënter
snoeien, maaien, kappen, planten,… ). Je observeert hiervoor de huidige werkwijze en stelt
gefundeerde verbeteringen voor (vb innovatieve machines, nieuwe processen, kostenbesparing door
directe afvalvalorisatie, …) aan de hand van jouw efficiëntieberekeningen;
Je beheert en optimaliseert het wagen- en machinepark van Pro Natura;
Je volgt de verbouwingswerken op de vestigingen op;
Je staat onze biomassa-expert bij in de technische, organisatorische en logistieke uitwerking van een
productie-installatie met (industriële) voorbehandeling van groenafval;
Je bent geregeld op verplaatsing binnen het werkingsgebied van Pro Natura (De noordrand van
Brussel, het Pajottenland, Gent en omstreken, Brugge en omstreken en het Meetjesland).

Profiel











Je hebt een technische opleiding en (praktische) kennis van de machines die ingezet worden in
groenbeheer (Bachelor of gelijkwaardig door ervaring);
Je hebt minstens een eerste (relevante) werkervaring achter de rug;
Je bent zeer analytisch;
Je kan hoofdzaken van details onderscheiden en ziet snel waar efficiëntiewinst geboekt kan worden;
Je kan je verbetervoorstellen funderen aan de hand van correcte berekeningen en alternatieven met
elkaar vergelijken op basis van cijfers;
Je bent een creatieve en oplossingsgerichte doorzetter met een groot gevoel voor
verantwoordelijkheid;
Je hebt technisch inzicht in fysische en biochemische eigenschappen van groenafval;
Je communiceert helder en correct, zowel mondeling als schriftelijk;.
Je kan vlot samenwerken met andere mensen (o.a. je toffe collega’s), maar je kan eveneens
zelfstandig werken en zelf initiatief nemen;
Ervaring in groenbeheer is een plus.

Groep Pro Natura biedt je











Een maatschappelijk zeer relevante job binnen een succesvol sociaal economiebedrijf;
Een aangename collegiale sfeer in een bedrijf waar engagement centraal staat;
Een standplaats in Vilvoorde, Roosdaal of Eeklo met geregeld terreinbezoeken (parken en bossen);
Samenwerking met internationale kennisinstellingen actief in valorisatie van groenafval;
Een job op maat van je gezin: een flexibele uurregeling en thuiswerken is mogelijk;
Ruimte om permanent te groeien, ondersteund door gerichte opleiding en coaching;
Een voltijds contract van onbepaalde duur (80% of minder is ook bespreekbaar);
Een aantrekkelijk verloningspakket inclusief hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques;
Laptop en smartphone-abonnement
Onmiddellijke indiensttreding

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

Interesse?
Stuur ten laatste op 30 april 2018 je CV en motivatie naar:
Johan De Beule, Gedelegeerd bestuurder/ voorzitter
johan.debeule@pronatura.be
0475/57.41.26
www.pronatura.be|

Gesprekken worden georganiseerd in de eerste week van mei 2018.

