Regionaal Landschap Groene Corridor vzw
zoekt:

Stagiair Natuur- en landschapsprojecten (M/V)
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Binnen het team van Regionaal Landschap Groene Corridor maar ook naar onze ‘klanten’ toe ben jij een aanspreekpunt
voor projecten rond natuurinrichting en landschapsherstel.
Als stagiair krijg je de kans om natuur- en landschapsprojecten vorm te geven. Je werkt daarbij voornamelijk rond de
aanleg en herstel van kleine landschapselementen. Hagen, heggen, houtkanten, hoogstambomgaarden, knotbomen,
bloemenweiden en poelen vormen daarin belangrijke bouwstenen. Hoewel de concrete projecten zich eerder op
perceelsniveau situeren, hou je in je ontwerp rekening met het grotere geheel (verwerken van doelstellingen rond
natuurverbinding en herstel van het historische landschap). Projecten volg je op vanaf de opstartfase (voorbereiding,
overleg eigenaars, planopmaak, technische uitwerking, kostenramingen, aanvragen offertes) tot aan de eindfase
(opvolging van de uitvoeringswerken op het terrein), dit afhankelijk van de periode van de stage. Je communiceert
duidelijk en correct met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.
Jouw PROFIEL
• Student in de studierichting landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling, groenmanagement, bio-ingenieur,
ruimtelijke planning, biologie of gelijkwaardig
• Ervaring met (landschaps)projecten via opdrachten i.k.v. je opleiding, eerdere werkervaring of stages
• Gevoel voor landschappelijk ontwerpen op diverse schaalniveaus
• Affiniteit met natuur en landschap in de brede zin.
• Basiskennis van natuur- en milieuthema’s; degelijke kennis van inheemse bomen en struiken
• Goede basiskennis van de meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel, Powerpoint); kennis van
software als CAD-programma’s is een belangrijk pluspunt
• Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet over achtergrond
of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke doelstellingen
• Vlot in de omgang, creatief, communicatief
• Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze
zich onverwacht aanbieden
• Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als goede teamspeler in
voor het globale eindresultaat
• Rijbewijs (B) is noodzakelijk; beschikken over een wagen is een pluspunt voor terreinprospectie, opvolging
projecten, overleg op diverse locaties,…
• Streekkennis is een pluspunt
Wij BIEDEN:
• Een maatschappelijk relevante stage in een enthousiast, multidisciplinair team met biologen, landschapsarchitecten
en bio-ingenieurs
• Een boeiende en gevarieerde stage met veel kansen voor eigen initiatieven rond projectontwerp
• Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)
• Vergoeding van dienstverplaatsingen i.f.v. je stageopdracht
• Goed bereikbare stageplaats op 10 min wandelen van het station van Vilvoorde
WIE ZIJN WIJ?
Regionaal Landschap Groene Corridor vzw (RLGC) is een regionaal samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie,
en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht en toerisme. RLGC is actief in het noordwesten van Vlaams-Brabant
(gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde,
Wemmel, Zemst en Zaventem). De doelstelling van RLGC bestaat erin om initiatieven rond natuur en landschap uit te
werken in samenwerking met de verschillende gebruikers en beheerders van de open ruimte (overheden,
natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,…) binnen het werkingsgebied van de aangesloten gemeenten. De
projectwerking balanceert op het snijvlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, natuureducatie en
natuurrecreatie. Hiervoor werken we samen met overheden en gebruikers van de open ruimte.
Meer informatie? Contacteer Patrick Endels (Patrick.endels@rlgc.be), coördinator, of Wim Solie (wim.solie@rlgc.be),
projectmedewerker natuur, tel. 02/253.43.04 – 0496/50.03.01
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