
  

 

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be 

Natuurinvest investeert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de 
beleving van de natuur vergroten. Zo zorgt Natuurinvest ervoor dat mensen volop van onze 
natuur kunnen genieten. Voor een optimaal beheer van bos, natuur en groen in Vlaanderen, 
investeert Natuurinvest ook in programma’s die de kennis van mensen doen groeien. 

Voor onze natuuropleidingen van Inverde zijn we op zoek naar een  

Expert en lesgever natuurbeheer 

Dit is je job 

▪ Je bedenkt het concept van de opleidingen natuurmanagement, natuurbeheerplannen, 
natuurstreefbeelden, Europees beschermde natuur (Natura 2000), ecologie en invasieve 
exoten.  

▪ Je werkt die opleidingen uit op een praktijkgerichte manier. Net als wij, geloof je dat 
mensen leren door ervaring en ondervinding. Je praktijkruimte? Da’s de natuur!  

▪ Je bent de lesgever die de opleidingen geeft.  Online, voor de klas en/of tijdens excursies. 
Je cursisten zijn de medewerkers van Natuur en Bos, professionals uit de natuursector of 
mensen die een carrièreswitch overwegen. 

▪ Je verwerkt de feedback van de cursisten om je opleidingen te optimaliseren.   
▪ Je denkt creatief na over (digitale) manieren om natuurkennis zo breed mogelijk (online) 

te verspreiden.  
▪ Je werkt als expert mee aan (Europese) projecten in jouw vakgebied.  Je verzamelt 

projectideeën, gaat op zoek naar partners, schrijft projecten uit, werkt mee en 
coördineert waar nodig. 

Dit ben jij helemaal (of toch bijna) 

▪ Je hebt een uitstekende kennis van natuurbeheer. Uitgroeien tot een echte natuurexpert 
is je drijfveer. Soortenkennis is een plus.  

▪ Je zoekt creatief en innovatief mee naar methoden voor een optimaal natuurbeheer in 
Vlaanderen.  

▪ Je bent communicatief en educatief sterk. Je bent een enthousiaste en gepassioneerde 
lesgever.  

▪ Lesgeven via digitale kanalen schrikt je niet af. Je digitale skills zijn goed of je bent 
bereid om online lesgeven in de vingers te krijgen.  

▪ Je hebt kennis van projectmanagement en/of ervaring met Europese subsidieprojecten.  
▪ Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een natuurrichting. Bij voorkeur had je al een 

eerste ervaring als lesgever.  
▪ Je bent een geboren teamspeler. En tegelijkertijd een echte plantrekker die zelfstandig 

werkt.  
▪ Je bent leergierig. Je wil blijvend (bij)leren. 
▪ Je bent zeer klantvriendelijk en collegiaal. Je komt je afspraken na en bouwt zo goede 

relaties op met al je contacten. 
▪ Je verplaatst je zonder enig probleem naar leslocaties in heel Vlaanderen. Met het 

openbaar vervoer of met een deelwagen van Cambio via ons bedrijfsabonnement.  
▪ Occasioneel weekend- of avondwerk schrikt je niet af. Die dagen compenseren we op 

andere dagen.   
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Dit hebben wij voor jou 

▪ Een functie met veel ruimte voor eigen inbreng.  
▪ Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
▪ Een loon in functie van je ervaring. Bovendien geniet je van gevarieerd pakket extralegale 

voordelen waaronder maaltijd- en ecocheques, een groeps- en hospitalisatieverzekering, 
een GSM- en thuiswerkvergoeding en een genereus aantal verlofdagen.     

▪ Een leuke en zinvolle job met échte impact op de Vlaamse natuur. 
▪ Een team van collega-lesgevers die absolute krakken zijn in hun vakdomein.  
▪ Een flexibele werkorganisatie om werk en privéleven te combineren 
▪ We bieden de mogelijkheid om van thuis of op kantoor (Brussel of Gent) te werken. 

 
Benieuwd wie de mensen achter Natuurinvest en Inverde zijn? Neem een kijkje op 
natuurinvest.be/team 
 

Solliciteer nu! 

Stuur uiterlijk op 1 juni je CV en motivatiebrief naar natuurinvest.team@vlaanderen.be. Heb je 
vragen of twijfels? Aarzel niet en neem contact op via natuurinvest.team@vlaanderen.be.  
 

Over het selectieproces 

Wij houden selectiegesprekken op 8 juni en 9 juni. Je ontmoet dan de HR-verantwoordelijke en je 
toekomstige leidinggevende. Je krijgt op voorhand een opdracht om tijdens je gesprek voor te 
stellen. We peilen tijdens datzelfde gesprek ook naar je motivatie en competenties. We laten je 
nadien snel weten of je al dan niet kan starten.  
 
Tot binnenkort! 
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