VACATURE
Natuurpunt Antwerpen Noord vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op haar
secretariaat te Ekeren

een consulent verenigingswerking
voltijds en contract voor onbepaalde duur

Wie zijn wij:
Natuurpunt Antwerpen Noord vzw is een regionale afdeling van Natuurpunt vzw met als
werkingsgebied Berendrecht, Brasschaat, Brecht, Ekeren, Essen, Kalmthout, Kapellen Luchtbal,
Lillo, Merksem, Rozemaai/Schoonbroek, Schoten, Stabroek, Wuustwezel en Zandvliet. De
consulent verenigingswerking volgt, begeleidt en ondersteunt de lokale afdelingen/kernen en
regionale werkgroepen vanuit het secretariaat in Ekeren waar in team wordt gewerkt met
professionele en vrijwillige medewerkers.

Functie:


Je bent mee verantwoordelijk voor het uitbouwen van de vrijwilligerswerking rond de vier
grote pijlers van Natuurpunt vzw (natuurbeleid, natuurbeheer, natuureducatie/beleving,
natuurstudie).



Je bent één van de aanspreekpunten van de vrijwilligers in de regio en begeleidt en
ondersteunt afdelingen, kernen en regionale werkgroepen zowel inhoudelijk als
operationeel.



Je staat mee in voor de inhoudelijke en administratie werking van de organisatie.

Profiel:


Je hebt een bacheler diploma of gelijkwaardig door ervaring.



Je beschikt over de sociale vaardigheden om goed samen te werken met collega’s en
vrijwilligers.



Je bent sterk in communicatie (mondeling en schriftelijk) en administratie.



Je hebt een basiskennis over ecologie, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling



Je bent gemotiveerd om met vrijwilligers samen te werken (zowel inhoudelijk als
uitvoerend).



Je beschikt over teamgeest, kunt zelfstandig werken, durft initiatief nemen en bent
flexibel.



Je bent bereid om ook ’s avonds of in het weekend te werken.



Je hebt praktische kennis van MS Office en sociale media.



Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod:


Je maakt deel uit van het team van de regionale Natuurpunt afdeling Antwerpen Noord.



Je wordt ondersteund en werkt samen met collega’s van de dienst Educatie & Beweging
van Natuurpunt Vlaanderen.



Je krijgt de kans om kennis en ervaring op te doen en je vervolmaken via vormingen.



Je ontvangt een loon volgens het Natuurpunt barema B211.



Je standplaats is Natuur.huis in Ekeren.

Sollicitatie:
Solliciteer voor 12 juni 2019 naar Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, t.a.v. Willy Ibens,
Steenstraat 25, 2180 Ekeren of zend je gegevens naar antwerpennoord@natuurpunt.be
Voor meer informatie over deze vacature:
Willy Ibens, tel. 0475 91 03 16
Iris Buermans, tel. 03 541 58 25

