Het studiebureau in ecological engineering Ecofirst scrl zoekt een medewerker met een Bachelor
diploma.

Contract van bepaalde duur

Context : Ecofirst scrl is een studiebureau gespecialiseerd in ecological engineering en in
landinrichtingsprojecten, in heel België maar ook in Europa. Naar aanleidng van het LIFE Elia project
(www.life-elia.eu ), kreeg Ecofirst de opdracht van Elia een alternatief beheer van de boskorridors
onder het HS-netwerk te plannen, te organiseren en toe te passen. Dit omvat onder andere de
volgende taken : onderhandelingen, inventarissen en opvolging van de werkzaamheden op het hele
grondgebied (voornamelijk ten oosten van Brussel).
Daarom, werft Ecofirst scrl een medewerker aan met een Bachelor diploma (specialisatie bosbouw of
groenmanagement of vergelijkbaar diploma), voor een voltijds contract van bepaalde duur (min. 3
maanden) vanaf 1 mei 2019. Dit contract kan verlengd worden in functie van de mogelijke
voortzetting van het project.
De verloning is op maat van het diploma en van de aantoonbare ervaring, volgens de salarisschaal
van de vennootschap

Taakomschrijving:
-

Contact met de (privé en publieke) grondeigenaars en -beheerders,
Onderhandelingen over inrichtingen t.v.v. biodiversiteit,
Onderhandelingen in het kader van bosbouwexpertise en landschapsinrichtingen,
Opstellen van lastenkohiers en aanbestedingen, opvolging van de kapping- en
herstelwerkzaamheden,
Voorbereiding en opvolging van de terreinopdrachten (kartering, inventarissen,
inrichtingswerken…),
Voorbereiding en deelname aan biologische inventarissen,
Voorbereiding en deelname aan de vergadering met de verschillende stakeholders.

Competentievereisten :
-

-

Bachelor diploma, optie Bosbouw, groenmanagement of een vergelijkbaar diploma,
Computervaardigheden : Word, Excel, Powerpoint, fotografiesoftware, Dropbox, en GISsoftware zoals QGIS. Enige ervaring met databanken is een pluspunt.
Tweetalig Nederlands – Frans (Niveau C2 in Nederlands wordt vereist).
Deskundige kennis in natuurwetenschappen, struik- en boomsoorten kunnen herkennen,
Ervaring van onderhouds- en herstelwerkzaamheden van natuurlijke habitats wordt geacht
als een voordeel.
Diplomatie, in staat zijn om onderhandelingen te leiden, vergaderingen bij te wonen en
verslag te geven,
Nauwgezetheid en goede schrijfvaardigheden,
Autonomie en tegelijkertijd goed vermogen in teamverband te werken,
Discipline en zelfstandigheid (structurele homeworking)
Beschikbaarheid en Flexibele werkuren.
Beschikken over een rijbewijs en een voertuig,

Kandidaatstellingen (motivatiebrief en CV) worden uitsluitend per email verstuurd naar Lionel
Coquelet ( lionel.coquelet@gmail.com ).
Alleen geschikte profielen zullen geanalyseerd worden. De geselecteerde kandidaten zullen eind april
2019 voor een interview uitgenodigd worden.

