
 

Adjunct-coördinator Bosgroep  

(specialisatie bosecologie) 

 
De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente 

medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of 

handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij bevordering/ 

aanwerving/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van ADJUNCT 

COORDINATOR (SPECIALISATIE BOSECOLOGIE) voor de bosgroep Kempen 

Noord vzw voor de Dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid binnen het 

Departement Leefmilieu. Je zal werken op volgend adres: Lichtaartsebaan 45, 2460 

Kasterlee. Op termijn verhuist de bosgroep naar Oosthoven – Oud-Turnhout.  

Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur aan. We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een 

wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze 

wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.  
 

Wie zijn wij?  

 

De Bosgroep Kempen Noord vzw is een vereniging van boseigenaars, waarvan het 

werkingsgebied 20 gemeenten beslaat: van Grobbendonk tot Ravels en van Mol tot 

Hoogstraten. In deze gemeentes telt de Bosgroep Kempen Noord meer dan 3000 leden-

boseigenaars. Samen beheren deze boseigenaars bijna 10.000 ha bos, wat zo’n 44% van 

de totale bosoppervlakte is van het werkingsgebied. De missie is het ondersteunen van 

boseigenaars bij het duurzaam beheren van hun bossen. Centraal in de werkzaamheden 

staan respect voor de boseigenaars en de vrijwilligheid. De bosgroep wil bovendien 

garant staan voor kwaliteitsvolle adviesverlening met betrekking tot bosbeheer en voor 

kwaliteitsvolle ondersteuning van de organisatie van bosbeheerwerken bij de eigenaars. 

Daarnaast is de bosgroep een ledenvereniging die een actieve vrijwilligerswerking wil 

uitbouwen. Het Departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen ondersteunt de 

bosgroep bij de realisatie van haar doelstellingen. Meer informatie vind je op 

www.provincieantwerpen.be.  

 

Wat zal je als adjunct-coördinator doen?  

 

De bosgroep staat voor nieuwe uitdagingen. Beheerplannen voor de bossen krijgen een 

nieuw kader met de Natuurbeheerplannen (types 1 tot 4). Er wordt meer en meer 

verwacht om de ecologisch functie in de bossen ruimte te geven. Privé bossen in 

Europese beschermingszones vragen een andere aandacht en aanpak. De Bosgroep 

Kempen Noord wenst daarom haar team te versterken met een bosecoloog, die 

ondersteunend kan zijn bij natuurwerken in het bos. Dagdagelijks zal deze persoon de 

taken van een adjunct-coördinator uitvoeren, gecombineerd met ecologische projecten 

(ISN, IHD, …). 

 

Als bosecoloog: 

- werk je projecten uit in het kader van gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en 

Europese biodiversiteitsdoelstellingen. Hierbij begeleid je de projecten van bij de 

opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak 

bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging 

van de werken op het terrein, nazorg, communicatie).  Dit doe je samen met de 

collega adjunct-coördinator.  



- ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering 

van een aantal projecten in het kader van de Europese natuurdoelen (IHD) bij 

particuliere boseigenaars in ons werkingsgebied.  

- ben je het eerste aanspreekpunt in het team rond natuurbeheerwerken,  

- natuurbeheerplannen en subsidies en geef je advies hieromtrent 

- begeleid je overlegprocessen bij de ontwikkeling van natuurdoelen  

- maak je natuurbeheerplannen op  

 

Als adjunct-coördinator: 

 

- ga je op het terrein en leg je contacten met privé-boseigenaars en eigenaars in 

het werkingsgebied  

- schep je vertrouwen met boseigenaars en bied je een op maat en 

hoogkwalitatieve dienstverlening aan boseigenaars rekening houdend met hun 

verlangens  

- motiveer je boseigenaars om te participeren in projecten en lokale werkingen uit 

te bouwen  

- begeleid je vrijwilligers  

- geef je zowel technisch als juridisch advies aangaande bos- en natuurbeheer en 

toegankelijkheid met alle mogelijke betrokkenen  

- organiseer je publieksactiviteiten  

- bied je administratieve ondersteuning van de boseigenaars bij het invullen van 

aanvragen voor subsidies, kapmachtigingen, en hulp bij het opstellen van 

beheerplannen  

 

Wie ben jij?  

 

Als adjunct-coördinator beschik je over onderstaande gedragscompetenties:  

- klantgerichtheid: je onderzoekt actief de noden van klanten en onderneemt 

acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren 

- resultaatsgerichtheid: je formuleert uitdagende maar haalbare doelstellingen 

en zet je ten volle in om deze te bereiken 

- samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit 

- initiatief: je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen 

takendomein op te lossen 

- netwerken: je hebt geen moeite om naar mensen toe te stappen en nieuwe 

contacten te leggen die voor de eigen opdracht nuttig kunnen zijn 

- overtuigen: je kan onderhandelen, bemiddelen en overtuigen door inhoud en 

aanpak 

- schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je structureert je boodschap en 

hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie/het publiek 

- inlevingsvermogen: je kan je inleven in de basisfilosofie van de Bosgroep en 

reageert adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en 

verwachtingen 

- probleemanalyse en oordeelsvorming: je legt verbanden, ziet oorzaken, 

neemt standpunten in en overziet de verdergaande consequenties daarvan 

- creativiteit en flexibel gedrag: je geeft alternatieve ideeën en oplossingen in 

niet voor de hand liggende situatie en past je doelgericht aan om de gestelde 

doelstellingen beter te kunnen bereiken 

 

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:  

- kennis over bosbouw, ecologie, soorten en terreinbeheer, typisch aan de 

Kempische biotopen  

- kennis natuur- en milieuwetgeving 

- kennis over technieken van procesbegeleiding en projectmanagement is een 

pluspunt 



Aandachtspunten:  

- je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk  

- je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?  

 

Aanwervingsvoorwaarden  

Je bent in het bezit van een Bachelor diploma, bij voorkeur in de richting van milieu en 

natuur.  

 

Bevorderingsvoorwaarden  

- titularis zijn van een graad in rang Cv of Cx (schalen C1-C2-C3 of C4-C5)  

- ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van rang Cv of Cx (schalen 

C1-C2-C3 of C4-C5)  

- aangesteld zijn vanuit een volwaardige vergelijkende selectieprocedure  

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie  

 

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.  

 

Interne personeelsmobiliteit  

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Bv 

enkel medewerkers met salariëring B1-B2-B3 zich kandidaat kunnen stellen.  

Voorwaarden:  

- statutair of contractueel aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure of 

een contract van onbepaalde duur hebben  

- een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben  

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie  

 

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.  

 

Externe mobiliteit  

Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf en voldoe je aan de 

voorwaarden van interne mobiliteit of aan de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de 

vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.  

 

Wat bieden wij jou?  

 

Geïndexeerd loon  

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,50 en € 3256,18. 

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen 

€ 2802,97 en € 3688,48. 

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto jaarsalaris ligt tussen 

de € 3716,37 en € 4065,00. 

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere 

overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in 

de berekening van je bruto salaris.  

 

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en 

netto maandsalaris.  

 

Extralegale voordelen  

- gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige 

voorwaarden aan te sluiten  

- maaltijdcheques van 7 EUR  



- fietsvergoeding  

- 35 dagen jaarlijkse vakantie  

- extra legaal pensioen voor contractuele functies  

- diverse opleidingsmogelijkheden  

- personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten 

- flexrooster en de mogelijkheid om thuis te werken  

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?  

 

1. Een cv-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De consulent werving en 

selectie screent in samenwerking met het diensthoofd de binnengekomen cv's op 

volgende criteria:  

- je hebt (terrein)ervaring in natuurbeheer en bosecologie 

- en/of professionele ervaring in het organiseren van projecten  

- en/of je bent in het bezit van een Bachelor diploma, bij voorkeur in de richting 

van milieu en natuur 

- en/of schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op basis van motivatiebrief  

 

Maximum 10 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.  

 

2. Online persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend): we sturen je een online 

persoonlijkheidsvragenlijst op. Deze resultaten kunnen we gebruiken als 

gespreksstof bij het competentiegericht interview.  

 

3. Thuisopdracht: een tweetal weken voor het mondeling gedeelte krijg je een 

opdracht doorgemaild, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel 

vergezeld van een infopakket.  

 

4. Toelichting opdracht en competentiegericht interview: de presentatie van 

de thuisopdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel 

en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de 

motivatie en de affiniteit met het werkterrein. 

 

Het mondeling gedeelte vindt plaats op dinsdag 27 maart (exacte locatie wordt 

nog meegegeven).  

 

Hoe stel je je kandidaat?  

 

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur 

(CV en motivatiebrief in één document) online in. Dit kan tot en met 11 maart 

2018. 

 

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB. Dien dit bewijs dan mee in met 

je kandidatuur. 

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale 

voordelen kan je terecht bij mevrouw Géraldine Kahane, HR consulent (tel. 03 240 64 02 

of email: geraldine.kahane@provincieantwerpen.be).  

 

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Marieke Verreet, 

adjunct-bosgroepcoördinator (tel. 014 85 90 18 of email: 

marieke.verreet@provincieantwerpen.be). 
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