
 

 

Natuur- en Landschapszorg vzw, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:  
 

Technisch arbeider  
standplaats Walem 

 
(voltijds contract van onbepaalde duur) 

 

 

Wat is Natuurpunt? 

 

Kom hier meer te weten over de waarden, de missie en de structuur van Natuurpunt. 

 

Wat ga je doen? 

 

Je staat in voor het beheer van de natuurgebieden en het uitvoeren van de beheerplannen met 

landbouw- en natuurbeheermachines. Concreet ben je verantwoordelijk voor de opvolging en de 

praktische uitvoering van werken op het terrein, met name: 

● Je voert zelfstandig gespecialiseerd maai- en afvoerwerk uit.  

● Je werkt samen met de collega’s van de sociale werkplaats bij het uitvoeren van natuurbeheer.  

● Je voert zelfstandig beheer- en inrichtingsmaatregelen en mechanisch beheer (maaien) uit, met 

gespecialiseerd groot materiaal.  

● Je staat in voor het uitvoeren van de werken ter voorbereiding/afwerking van beheer- en 

inrichtingsmaatregelen door vrijwilligers of externe firma’s. 

 

Wie ben jij? 

 Je bent in staat om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen en beschikt over 
teamgeest en flexibiliteit. 

 Je hebt ervaring met veilig werken met de relevante machines (tractor, maaibalk, 
landbouwmachines,...). 

 Je hebt de nodige basiskennis om machines te onderhouden. 

 Je bent goed vertrouwd met buitenwerk en je hebt een goede fysieke conditie. 

 Je beschikt over een rijbewijs B 

 Basis kennis van natuurbeheer en natuurbeheertechnieken is een pluspunt 

 rijbewijs BE en G is een pluspunt 

 Basis techniek lassen is een pluspunt 
 
 

 

 

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#WatIsNatuurpunt


 

 

Wat bieden wij? 

 

We bieden je een arbeiderscontract voor een voltijdse functie van onbepaalde duur. Je werkuren van 
38 uren per week presteer je in een vast werkschema van 8u00 tot 16u06. 
 
Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema (aanvangssalaris is minimum € 1.951,89 bruto, 
relevante ervaring wordt gedeeltelijk overgenomen voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met 
maaltijdcheques.  
 
Je werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel Natuurpunt. Je standplaats is de loods in 
Walem (Mechelen), maar je werkzaamheden voer je uit in de ruime regio van Mechelen.  
 
Een uitgebreid overzicht van alle arbeidsvoorwaarden voor verlof, loon, thuiswerk, enz… vind je terug op 

onze website. 

 

Bij voorkeur start je bij ons zo snel mogelijk. 

 
 

 
 

Hoe solliciteren?   

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code ‘NLZ2102b TA 

Walem’. 

 

 

Sollicitatieprocedure 

Wij hanteren een objectieve selectieprocedure en selecteren de kandidaten op basis van hun 

kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, afkomst, 

nationaliteit, geloofsovertuiging, fysieke beperkingen. 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Wim Dirckx – Consulent 

beheeruitvoering (rechtstreeks leidinggevende) via 0473/97 57 43 

 

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Neem dan contact 
op met Annelies Ceuppens – medewerker HR via 015/297 219 of annelies.ceuppens@natuurpunt.be 

 

Privacyverklaring 

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor 

jouw privacy. Meer hierover lees je in de privacyverklaring voor sollicitanten. 

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt
http://www.natuurpunt.be/solliciteren
mailto:annelies.ceuppens@natuurpunt.be
https://www.natuurpunt.be/vacature/privacyverklaring-voor-sollicitanten-20110625

