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Natuurpunt Waasland vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 
halftijds contract conservator natuurreservaat Blokkersdijk’   (v/m) 

geüpdatet op 18/02/2019 

TAAKSTELLING 

Dagelijks beheer en algemeen toezicht in het natuurreservaat Blokkersdijk steeds in overleg en in samenwerking met het Beheerteam en vrijwilligers van 
Natuurpunt Waasland: 
1. Administratie 

1.1. Maandelijks deelnemen aan overleg met het beheerteam; 
1.2. Opvolging en ondersteuning van dossiers, rapporten, verslagen en projecten m.b.t. het beheer van het reservaat. Specifiek opvolging van het 

Monitoringsrapport en Beheerplan. 
2. Praktijk. 

2.1. Kleine onderhouds- en inrichtingswerken: bv. werken met klein handgereedschap, bosmaaier, kettingzaag. 
2.2. Begeleiden en uitvoeren van monitoringsactiviteiten van specifieke soorten (vogels, planten, water, bodem, … )  
2.3. Schrijven van korte bijdragen voor tijdschrift, website, pers, … 
2.4. Uitwerken van publicaties (teksten, wandelbrochures, themafolders, reclame, enz.) 
2.5. Contacten met bedrijven, overheden, administraties, … 
2.6. Nemen en/of begeleiden van initiatieven gericht op communicatie en maatschappelijke draagvlakvorming rond het reservaat. 
2.7. Planning en uitvoering van publiekgerichte activiteiten (bv. natuurwandelingen, ….) 
 

PROFIEL 

Beschikt over diploma hoger onderwijs of HSO. 

Talent voor organiseren, resultaatgericht, zin voor initiatief, klantgericht naar vrijwilligers toe, over vlotte communicatieve vaardigheden beschikken 

Teamwerker in staat om zelfstandig te werken 

Kennis van het natuurbehoud (in het bijzonder natuurherstel en natuurontwikkeling) en het opvolgen van inrichtings- en beheerplannen is een pluspunt 

Beschikken over minimale kennis van natuur. Indien onvoldoende aanwezig, bereid zijn om die te behalen. 

Bereid zijn om zich permanent te vormen. 

Kennis van de toepasselijke informatiseringssystemen (office-pakket). Werken met Indesign en GIS strekt tot aanbeveling. 

Taalkennis: Nederlands schriftelijk: onberispelijk. Nederlands mondeling: vlot. Andere talenkennis niet vereist. 

Gemotiveerd om te werken voor een natuurbehoudsvereniging 

Beschikt over een rijbewijs B 

ALGEMEEN 

Bediendencontract voor onbepaalde tijd, met onmiddellijke indiensttreding 

Werkuren: 19 uur per week. Bij overeenkomst tussen maandag 9 uur en vrijdag 17 uur. Hoofdzakelijk dagwerk; zeer occasioneel avond- of weekendwerk 

Werkplaats 1 en bereikbaarheid: natuurreservaat Blokkersdijk Antwerpen Linkeroever; niet bereikbaar met openbaar vervoer. 

Werkplaats 2 en bereikbaarheid: Natuurpunthuis Waasland Grote Baan 197 te 9120 Melsele; Autoparking. NMBS-station op 1km; bushalte voor de deur. 

CAO: paritair comité 329.01 

Loon: Barema: B1 C educatief medewerker categorie 1. Bruto aanvangswedde 1.134,42 euro (halftijds zonder anciënniteit). Overdracht dienst- en geldelijke 
anciënniteit te bespreken. 



Functieomschrijving conservator natuurreservaat Blokkersdijk     pag. 2 / 2 

Verplaatsing woon/werk: vergoedingen openbaar vervoer of fiets.  Verplaatsing werk: vergoedingen voor eigen wagen of openbaar vervoer 

Middelen: vereiste ICT en een laptop zijn ter beschikking. GSM en abonnement worden aangeboden. 

Onkosten: alle kosten in opdracht worden vergoed 

Natuurpunt Waasland vertrekt vanuit de competenties en talenten van zijn (kandidaat) medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, 
geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie en handicap. 

 
Sollicitatieadres: Schrijven met cv voor 1 april 2019 naar Natuurpunt Waasland,  Jef Van De Wiele  A. Van Puymbroecklaan 122  9120 
Melsele. Solliciteren met cv kan ook via e-mail jef.vandewiele@skynet.be  
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