
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen is een vzw die boseigenaars ondersteunt bij de aanleg en het duurzaam 
beheer van hun bos. In gans Vlaanderen zijn 10 dergelijke vzw’s actief die samen De Bosgroepen vormen 
(www.bosgroepen.be). In onze werking staan respect voor de boseigenaar en kwaliteitsvolle adviesverlening 
centraal. De provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor de erkenning en subsidiëring van de drie Bosgroepen in 
Oost-Vlaanderen. 
 
 

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen is op zoek naar een 

Medewerker bosbeheer (voltijds, onbepaalde duur) 
 

 

Jouw takenpakket 

In samenwerking met de coördinator zul je instaan voor volgende taken (niet limitatief):  

✓ Technisch, juridisch en financieel adviseren van boseigenaars tijdens een terreinbezoek 

✓ Ondersteunen van boseigenaars bij hun bosadministratie (vergunningen en subsidies) 

✓ Organiseren en opvolgen van boswerken  

✓ Organiseren van industriële houtverkoop en brandhoutverkoop, inclusief opvolging van exploitaties 

✓ Ondersteuning bieden bij o.m. opmaak van natuurbeheerplannen 

✓ Adviseren over en begeleiden van bosuitbreidingsdossiers 

✓ Ondersteunen van de organisatie van ledenactiviteiten  

✓ Ondersteunen bij opmaak van rapporterings- en planningsdocumenten  
 

Jouw profiel 

✓ Je bent vriendelijk, empathisch en pragmatisch ingesteld  

✓ Je bent een vlotte communicator, mondeling en schriftelijk 

✓ Je bent klantgericht, loyaal en bereid om van je eigen standpunt af te wijken om te komen tot een 

consensus en kan goed samenwerken 

✓ Je organiseert zorgvuldig en werkt planmatig, doelgericht en zelfstandig. Je neemt initiatief, bent 

flexibel en weet van aanpakken. Nieuwe ideeën schrikken je niet af. 

✓ Je beschikt minstens over een basiskennis inzake bosbeheer en boswetgeving 

✓ Je kan vlot met de PC werken (Office-pakket, GIS-toepassingen) 

✓ Je bent bereid om occasioneel 's avonds of in het weekend te werken (mits compensatie) 

✓ Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen  

 
Jouw diploma 

• Hoger Onderwijs Korte type of Bachelor diploma in een richting die je affiniteit met bosbeheer aantoont 

of gelijkwaardig door ervaring 

• Wie dit jaar afstudeert komt in aanmerking, maar moet wel over een diploma beschikken op het 

ogenblik van indiensttreding. 

• Houder zijn van het getuigschrift Bosbouwbekwaamheid en/of Natuurmanagement en enkele jaren 

relevante werkervaring zijn pluspunten 
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Wij bieden jou 

• Een boeiende job in een flexibele werkomgeving 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur (onmiddellijke indiensttreding) 

• Verloning volgens barema B1c van paritair comité 329.01, incl. vakantiegeld en eindejaarspremie 

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering 

• Gedeeltelijke vergoeding woon-werkverkeer en een kilometervergoeding voor dienstreizen met eigen 

wagen 

• Standplaats in centrum Gent – vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Regelmatig verplaatsingen 

binnen het werkingsgebied met eigen wagen 

 
 

Interesse? 

Richt je motivatiebrief samen met je CV en een kopie van je diploma tegen maandag 15 augustus 2022 aan 

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen via aanwervingenbosgroep@oost-vlaanderen.be. Vermeld in jouw 

motivatiebrief duidelijk waarom je voor De Bosgroepen wil werken en wanneer je in dienst kan treden. 

Meer informatie over De Bosgroepen op www.bosgroepen.be of via 09 267 78 60. 

 

De sollicitatieprocedure is als volgt:  

• Selectie op basis van CV en motivatiebrief 

• Maximaal twintig geselecteerde kandidaten krijgen een schriftelijke proef doorgemaild in de week 

van 22 augustus, die ze thuis per mail beantwoorden.  

• Op basis van de beoordeling van de schriftelijke proef zullen maximaal de acht beste geslaagde 

kandidaten uitgenodigd worden voor een interview op zaterdag 10 september 2022. Hou deze 

periode alvast vrij.  

• Geslaagde kandidaten komen op een werfreserve terecht die kan aangesproken worden voor een 

vergelijkbare functie in de toekomst. 
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