Vacature Planningsverantwoordelijke Pamel (m/v/x)
Hou je van plannen en organiseren? Ben je een echte teamspeler en is communiceren met klanten
helemaal jouw ding? Laat je graag de boel draaien en ben je stressbestendig? Voel je je als een vis in
het water wanneer de planning onverwacht bijgestuurd moet worden? Ben je ook vertrouwd met
software zoals DIPLA (soort GIS systeem) en GEO? Dan ben jij de geschikte planningsverantwoordelijke
voor Pro Natura Pamel!
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
nieuwekansenjobs. 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.

Jouw uitdaging
Als planningsverantwoordelijke sta je garant voor een kwaliteitsvolle planning waarin zowel de
efficiënte uitvoering van de groenwerkzaamheden als de noodzakelijke trajectbegeleiding elk een
harmonieuze plaats krijgen. Onverwachte problemen (groenarbeider ziek, machine kapot,
weersomstandigheden,…) los je snel en efficiënt op, je past de planning aan en je zorgt ervoor dat de
klanten geïnformeerd worden en de medewerkers tevreden zijn. Je werkt intensief samen met de
projectverantwoordelijken en de trajectverantwoordelijke.










Urenpakketten INL (Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsteams) inventariseren (i.s.m.
de INL-verantwoordelijke en de operationeel directeur) en de goedgekeurde
aannemingswerken in een langetermijnplanning/jaarplanning uitwerken.
De behoeften aan opleiding/ trajectbegeleiding/ persoonlijke ontwikkelingsplannen
inventariseren Inventariseren (i.s.m. de trajectverantwoordelijke en de
doorstroomverantwoordelijke) en in een langetermijnplanning/jaarplanning uitwerken.
Langetermijnplanningen tot concrete maand- en weekplanningen detailleren.
Opvolgen van de timing van werkopdrachten en de trajectbegeleiding in continu overleg met
projectverantwoordelijken en trajectverantwoordelijke.
Opvolgen en als nodig bijsturen van de dagelijkse werkplanning.
De vooropgezette en eventueel gewijzigde planning dagelijks rapporteren aan de betrokken
collega’s én de klant.
Planningsnoden detecteren en indien nodig nieuwe systemen implementeren.

Jouw troeven










Je bent organisatorisch erg sterk én creatief oplossingsgericht;
Je bent een goede communicator;
Kennis van ecologisch natuur-en bosbeheer is een meerwaarde;
Je hebt ervaring met geo- en gissystemen;
Je hebt een grote maturiteit en lost graag problemen op;
Je bent resultaatgericht, stressbestendig en klantvriendelijk;
Je bent een assertieve teamspeler.
Minstens bachelor of aantoonbare relevante ervaring.
Je hebt ervaring in terreinwerk groenzorg en natuurbeheer.

Onze troeven







Een voltijds contract van onbepaalde duur;
Een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen (GSM, laptop,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…);
Een afwisselende functie met zin voor verantwoordelijkheid;
Ruimte om permanent te groeien, ondersteund door gerichte opleiding en coaching;
Een hardwerkend en leuk jong team staat voor je klaar (en vice versa);
Onmiddellijke indiensttreding.

Jouw contactpersoon
Stuur je CV en motivatiebrief naar Pieterjan Geerts bij Pro Natura.
Tel: 0492 67 77 98
Mail: info@pronatura.be
Pro Natura, Molenstraat 26, 1760 Pamel
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, beperking, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

