Twee TEAMLEIDERS met een hart voor natuur
Ja, we zoeken jou! Want jij bent klaar om met je groene handen en je ploeg de natuur in te trekken. Je
ondersteunt je team dat uit 5 à 6 leden bestaat. Topcollega’s staan klaar om je te omringen en om het
woord ‘werksfeer’ naar een hoger niveau te tillen.
Solliciteer en proef waar Pro Natura al 28 jaar voor staat: werk maken van natuur. We focussen op
biodiversiteit, natuur en een ecologische leefomgeving. En dat doen we door kansen te geven aan
mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen. Zo slaan we twee vliegen in één
klap.

Wat doet een teamleider groen en natuur?
Als voltijds teamleider ben jij de stervoetballer op ons Pamels Pro-Naturaterrein. Je staat achter onze
waarden en draagt bij tot betere natuur én tot kansen geven aan mensen.
Je staat dag in, dag uit met je teamleden op het terrein. Je ondersteunt en begeleidt hen zodat ze er
als mens én werknemer op vooruit gaan. Je staat daarbij letterlijk met beide voeten in de natuur. Je
voert onze natuur- en groenprojecten uit, en wordt ondersteund door ons regioteam. Dus geen
paniek: onze ecologen en innovatiecel helpen je met raad en daad als het gaat om biodiversiteit en
innovatie.

Hoe ziet jouw week eruit?
-

Je begeleidt en ondersteunt je teamleden bij het uitvoeren van opdrachten van onze klanten.
Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, regionale landschappen, Agentschap Natuur en Bos…
Je volgt dagdagelijks onze natuur- en groenprojecten op. Die projecten hangen af van het
seizoen en van opdrachten die lopende zijn. Verwacht je aan gezond buitenwerk, met onder
andere
o ecologisch groenonderhoud
o gifvrij (!) onkruid bestrijden
o Snoeien
o Haagscheren
o Aanplanten
o Plaatsen van omheiningen…
Biodiversiteit is voor ons geen modewoord, maar een kernwaarde. Onze ecologen
ondersteunen je én we zetten in op innovatie.

-

-

Je zet de verborgen kwaliteiten van je teamleden om in deskundige groene vingers. Dat doe
je door samen met de trajectverantwoordelijke van Pro Natura de individuele begeleidingsen opleidingsplannen van je teamleden op te volgen, door begeleidingsgesprekken in te
plannen, opleidingen te organiseren… Kortom, je laat geen kans onbenut om het beste uit je
teamleden te halen.
Je gaat op regelmatige basis in overleg met het regioteam. Dat is een uitgelezen moment om
ook jouw noden te laten horen.

Jouw profiel
•

Je herkent jezelf omdat:
o Je inlevingsvermogen top is. Je kan je goed inleven in je teamleden en biedt waar
nodig een luisterend oor.

o

•

•
•
•
•

Je een echte coach bent. Je weet dat je teamleden af en toe een helpende hand of
schouderklopje kunnen gebruiken.
o Je volop gaat voor een goede planning en kwaliteitsvol resultaat. Je bent trots op de
ecologische werken waarvoor jij verantwoordelijk bent.
Je hebt een professionele bachelor of graduaat. Het liefst zien we iemand tegemoet met een
diploma maatschappelijk werk of groenmanagement, of gelijkwaardig door ervaring. Herken
je jezelf hier niet in maar denk je dat Pro Natura jou toch goed kan inzetten? Solliciteer dan
zeker want wij geven toptalent altijd een eerlijke kans.
Je bent in het bezit van een B- en BE-rijbewijs of je behaalt dit binnen de zes maanden na je
aanwerving.
Je kan omgaan de kansengroepen waarmee je dag in dag uit samenwerkt. Een gezonde dosis
inlevingsvermogen is jou niet vreemd.
Je bent gemotiveerd om onze gebruiksvriendelijke digitale tools te ontdekken (bijvoorbeeld
mailing, onze gebruiksvriendelijke interne communicatie-app, ...)
Je scoort goed als je een basiskennis van ecologie en natuurbeheertechnieken hebt, als je
een technische opleiding genoot of kennis van mechanica hebt. Maar dat is geen must.

In ruil daarvoor bieden wij…
Toptalent moet je soigneren. Daarom bieden we je het volgende:
-

-

-

Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en flexibel team (met een teambuilding,
after-workdrink, een gezellige praat aan de koffiemachine…). Zij staan steeds klaar om je op
te vangen.
Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
Je ontvangt een gsm-abonnement (met gsm als je dat wilt) voor telefonie en dataverkeer.
Ook een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques zijn inbegrepen.
Je verdient een brutomaandloon volgens loonbarema A2 van PC 329.01. Er is een mogelijke
overname van aantoonbare relevante anciënniteit uit vorige werkervaringen voor de helft
van het aantal jaren.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen
rekenen op een fietsvergoeding van minstens € 0,20/km.
Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli en 26 december; extralegale
vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); brugdagen.
We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
Je hebt recht op tien dagen sociaal verlof (vier betaald) bij ziekte van je kinderen of partner
overdag.
Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen.
Je krijgt de kans om je 100% in te zetten binnen een organisatie in volle ontwikkeling, met
een grote maatschappelijke relevantie zowel op sociaal, op ecologisch als op circulair vlak.
We verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Interesse?
Is je interesse gewekt? Dat begrijpen we! Stuur snel je cv en motivatiebrief naar Wouter Bluekens via
wouter.bluekens@spoor2.be. Ook voor een uitgebreidere functieomschrijving kan je bij Wouter
terecht.
Heb je vragen over de functie? Mail Carl De Nys via carl.denys@pronatura.be of bel hem op het
nummer 0498 16 83 10.

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

