Vacature Ecologisch Verantwoordelijke
gecombineerd met adj. preventie-adviseur (m/v/x)
Ben je een gedreven ecoloog/ecologe met praktijkervaring in ecologisch natuurbeheer? Heb je oog
voor veiligheid op het werk ? Combineer je graag kantoorwerk (het werken met een natuurbeheerGISsysteem) met terreinbezoeken? Kun je ingewikkelde ecologische processen/preventiemaatregelen
uitleggen aan een leek? Dan ben jij misschien wel geknipt als ecologisch verantwoordelijke/ adj.
preventie-adviseur bij Pro Natura!
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 200 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel en
Vilvoorde. We zorgen al meer dan 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.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als ecologisch verantwoordelijke speel je een belangrijke rol in het verzekeren van de ecologische
kwaliteit van de werkzaamheden van de terreinploegen en de projecten van Pro Natura. Bovendien
werk je mee aan het ontwikkelen/implementeren van het softwaresysteem DIPLA als intern
beheersinstrument.
Als Adjunct-preventie-adviseur voer je, in samenspraak met de preventiedienst, op een systematische
wijze controles uit op de diverse werkvloeren met de bedoeling de veiligheid op de werkvloer te
verhogen en het aantal arbeidsongevallen te verlagen.
Samen met de preventiedienst bezoek je op zeer regelmatige basis alle terreinploegen om hen bij te
staan op het vlak van veiligheid en ecologische kwaliteit. Je volgt wetenschappelijke publicaties op die
verband houden met ecologisch beheer/veiligheid en brengt deze kennis in praktijk via terreincontrole
en opleiding.
TAKEN:
 Actieve coaching van de werfleiders op het terrein met als doel de veiligheid te verhogen en
hun ecologische kennis en de ecologische kwaliteit van de uitgevoerde werking te verhogen ;
 Ontwikkelen en implementeren van DIPLA in de dagdagelijkse werking van Pro Natura;
 Ondersteuning bieden aan de INL (Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsteams)
verantwoordelijke, de operationeel directeur en de projectverantwoordelijke inzake
ecologische kwaliteit van de projecten en werkzaamheden;
 Uitwerken van beheer adviezen;
 Uitwerken van praktische tools om de ecologische kwaliteit en de veiliheid van de
werkzaamheden te verhogen (Werkfiches “Pro Natura maait, hooit, knot,… zo !”
 Screenen van offertes op ecologische meer waarden (de natuurtoets)
 Klanten adviseren en inspireren in verband met de ecologische meerwaarden in projecten
 Systematische controles op de werkvloer uitvoeren met het oog op verminderen van het
aantal arbeidsongevallen.
 In teamverband samenwerken rond het vertalen van het preventiebeleid in een jaaractieplan veiligheid.
 Ondersteunen bij de opmaak van VIK (veiligheidsinstructiekaart), toolboxen en
handleidingen

VERWACHTINGEN
Competenties:
 Je bent een keigoed ecoloog/ecologe met praktische terreinervaring;
 Je bent een assertieve teamspeler;








Je hebt kennis van /ervaring met DIPLA of vergelijkbare GISsystemen of wil je er in snel
tempo in verdiepen;
Je bent sterk in educatie en kunt ingewikkelde zaken helder en simpel uitleggen;
Je weet van aanpakken en bent diplomatisch ;
Je kan omgaan met en hebt begrip voor kansengroepen.
Je kan ecologische meerwaarden in projecten bereiken met economische en
maatschappelijke argumenten
Je hebt aandacht voor veiligheid en hebt ervaring in werfcontroles en het coachen van
mensen inzake veiligheidsaspecten

Studies, werkervaring:
 Aantoonbare ecologische scholing of aantoonbare relevante ervaring
 Ervaring met praktisch natuurbeheer
 Ervaring met werken rond veiligheid/ preventie-adviseur

AANBOD






Een voltijds contract van onbepaalde duur;
Een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen (GSM, laptop,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…);
Interne doorgroeimogelijkheden;
Groei- en leerkansen op maat;
Een hardwerkend en leuk jong team staat voor je klaar (en vice versa).

VOOROPGESTELDE STARTDATUM zo snel mogelijk
PLAATS TEWERKSTELLING
Uitvalsbasis is Vilvoorde; bereid zijn om op regelmatige basis terreinbezoeken te doen in ons
werkingsgebied (ruime regio Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen).

SOLLICITEREN
Geïnteresseerd in deze vacature? Mail uw cv en motivatiebrief naar
Ann Dyselinck
Mail : ann.dyselinck@pronatura.be
Tel : 0498 24 78 08
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur

