
  

 Alle informatie over onze organisaties vind je op www.natuurinvest.be en www.zwin.be 

Het Zwin Natuur Park heeft als doel een nieuwe toeristische troef te worden voor van de Oostkust, dé 

referentie te zijn op vlak van Natuur- en Milieu-educatie en een voorbeeld te stellen op het vlak van 

Duurzaam beheer van Natuurlijk Kapitaal. 

Om dit mee te realiseren is Natuurinvest op zoek naar een 

Verantwoordelijke productontwikkeling en 

doelgroepenwerking 

Zwin Natuur Park 

Jouw uitdagingen 
Je ondersteunt de directeur van het Zwin Natuur Park en haar team om het eco-toeristisch potentieel van het natuurpark 

verder uit te bouwen. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van belevingsproducten zodat diverse 

georganiseerde doelgroepen (bv. verenigingen, serviceclubs, bedrijven…) een unieke ervaring genieten in dit natuurpark. 

Dankzij het uitbouwen van het productportfolio bouw je mee aan de doelstelling van 200 000 betalende bezoekers per jaar 

in het Zwin Natuur Park en haar kijkcentrum. Binnen Natuurinvest bouw je mee voor de verdere groei van 

Natuurlocaties.be. Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming tussen het Zwin Natuur Park, het Agentschap Natuur 

en Bos en Natuurinvest. 

 

> Je gaat op zoek naar interessante aanbiedingen voor georganiseerde doelgroepen (bedrijven, verenigingen, 

serviceclubs, toeristische dienstverleners...) 

> Je stelt programma’s samen voor deze diverse doelgroepen (bv. daguitstappen, incentives, gegidste wandelingen... of 

meer originele programma’s) met het oog op meer natuurbeleving in het Zwin Natuur Park 

> Je werkt deze programma’s concreet uit in samenspraak met interne collega’s en externe dienstverleners (bv. 

cateraars, animatoren, natuurgidsen, eventbureaus, logistieke partners...) 

> Je begroot de kostprijs van deze pakketten, je houdt rekening met relevante wetgeving en zorgt ook dat de 

programma’s verzekeringstechnisch in orde zijn 

> Om de diverse doelgroepen te bereiken en aan te trekken zet je de gepaste communicatiekanalen en 

marketingcampagnes in en je werkt hiervoor samen met de communicatieverantwoordelijken van het Zwin Natuur Park 

> Bij vragen naar maatwerk die afwijken van de standaardpakketten bekijk jij wat mogelijk is en verzorg je de 

contractering 

> Je staat in voor de klantencontacten met organisaties die commerciële activiteiten willen organiseren in de domeinen 

van het Agentschap voor Natuur en Bos in de provincie West-Vlaanderen in kader van www.natuurlocaties.be 

> Je verzorgt een goede communicatie tussen Natuurinvest, het Zwin Natuur Park en het Agentschap voor Natuur en Bos 

m.b.t. het Zwin Natuur Park 

> Als lid van het Zwinteam zet je graag je schouders onder de werking en spring je af en toe bij in taken van collega’s die 

niet rechtstreeks gelinkt zijn aan productontwikkeling 
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Jouw profiel 

> Je beschikt over een diploma die gerelateerd is aan toerisme, event management... of gelijkwaardig door ervaring 

> Je bent thuis in ecotoerisme, duurzaam beheer of de economische valorisatie van beschermde natuur 

> Je hebt oog voor productontwikkeling en weet hoe deze producten in de markt te zetten 

> Je hebt een gezonde commerciële feeling 

> Je kan als lid van een team de groep motiveren om aan jouw ideeën en jullie doelstellingen te bouwen (niet-

leidinggevend) 

> Je verplaatst je in de noden van klanten en vertaalt dit naar de producten 

> Je knoopt gemakkelijk relaties aan en onderhoudt je netwerk van partners en klanten 

> Je hebt een rijbewijs B 

 

Ons aanbod 

> Een voltijds contract van onbepaalde duur  

> Een stimulerende verloning met een waaier aan extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen 

> Je werkt vanuit de kantoren van het Zwin Natuur Park te Knokke. 

> Je werkt namens Natuurinvest in het Zwinteam van de Provincie West-Vlaanderen. Dit team bestaat uit de directeur van 

het Zwin Natuur Park, de onthaalmedewerkers en de educatoren (die zelf onder meer de doelgroep ‘onderwijs’ 

bedienen).  Hiernaast rapporteer je op regelmatige basis aan de directeur van Natuurinvest. 

> Als je occasioneel op een zaterdag of zondag aan de slag bent kan je die dag achteraf recupereren. 

> Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of 

handicap. Verwittig ons als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie. 

 

Interesse? 
Stuur uiterlijk 29/10/2017 je cv en motivatiebrief naar hrs@vdl.be.  

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je Ina De Wasch contacteren via ina.dewasch@west-vlaanderen.be.  

Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je Veronica Demarest contacteren via veronica.demarest@vlaanderen.be. 
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