Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen vzw zoekt voor spoedige indiensttreding

Consulent ‘Antwerpse Haven natuurlijker’

Wie zijn we?
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen vzw is een regionale afdeling van
Natuurpunt actief in de Antwerps noordrand, de Voorkempen en het Antwerps
havengebied.

Wat ga je doen?


Je geeft mee invulling van het project ‘Antwerpse Haven natuurlijker’ voor
het zeehavengebied van Antwerpen, in overleg met het Havenbedrijf
Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever.



Je werkt samen met andere projectmedewerkers en vrijwilligers van
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen en Natuurpunt Waasland actief
rond monitoring en beheer in het Antwerps Havengebied.



Je begeleidt monitoringsactiviteiten van havenspecifieke, beschermde
doelsoorten en bijhorende habitattypes.



Je zorgt mee voor de aansturing en opvolging van het beheer van het
netwerk Ecologische Infrastructuur in het Antwerps havengebied.



Je zorgt voor gedetailleerde uitwerking en opvolging van de maatregelen
in het soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven om
duurzame populaties van havenspecifieke soorten in stand te houden.



Je werkt adviezen uit voor concrete vragen m.b.t. inrichting en beheer.



Je maakt en begeleidt de opmaak van afwijkingsaanvragen voor het
soortenbesluit, van voortoetsen natuur en passende beoordelingen natuur
voor havengerelateerde projecten.



Je neemt en begeleidt initiatieven gericht op communicatie en
draagvlakvorming rond dit project en haar realisaties.



Je participeert aan planningsprocessen die relevant zijn voor dit project.
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Wie ben jij?


Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.



Je hebt een degelijke kennis van de opmaak van omgevingsvergunningen
en van de aanbestedingen van natuurbeheerwerken.



Je beschikt over een behoorlijke bagage van de natuurwetgeving,
soortenkennis en natuurbeheer.



Je kan uitstekend overweg met het kantoorsoftwarepakket Office, en hebt
een gevorderde praktijkkennis van Geografische Informatiesystemen
(GIS).



Je beschikt over talent voor organiseren, je kan nauwkeuring werken, je
bent resultaatgericht, je hebt zin voor initiatief, je bent klantgericht naar
opdrachtgevers en vrijwilligers toe, je bent in staat om zelfstandig te
werken, je durft verantwoordelijkheid op te nemen en je beschikt over
vlotte communicatieve vaardigheden.



Je bent sterk gemotiveerd om te werken voor een
natuurbehoudsvereniging.



Je beschikt over een rijbewijs B.

Wat bieden wij?
Je zal, samen met onze sterke groep vrijwilligers, een bijdrage leveren aan de
bescherming van de natuur in en rond het Antwerps Havengebied.
Je komt terecht in een verenigingscultuur gericht op samenwerking en
vertrouwen tussen mensen, kansen om te leren, jezelf te ontwikkelen en respect
voor een goede werk-privé balans.
We bieden je een voltijds bediendecontract. Je krijgt een loon volgens het
Natuurpunt barema A-niveau, aangevuld met maaltijdcheques. Relevante
ervaring kan gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit
barema. Je 38-uren week presteer je binnen de glijdende werkuren tussen 8
en 18u. Je zal werken vanuit ons regionaal secretariaat in Ekeren. Voor
dienstverplaatsingen kan gebruik gemaakt worden van de beschikbare
dienstvoertuigen.
Schrijven vóór 10 maart 2021 met c.v. en motivatiebrief naar Natuurpunt
Antwerpen Noord & Kempen vzw, Steenstraat 25, 2180 Ekeren of via email aan
antwerpennoord@natuurpunt.be met vermelding van code: AHN21-consulent
Meer info over deze vacature:
Willy Ibens: 0475 91 03 16 of Johan Baetens: 0484 23 75 59
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