
  

 

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

Je houdt van het creatief herbestemmen van gronden en panden in de natuur. Je weet hoe je 

moet onderhandelen met geïnteresseerde partijen om tot een win-win overeenkomst te komen: 

marktconform, goed voor alle partijen én de natuur.  

Je gaat graag met mensen met allerlei achtergronden aan de slag, van boswachter, gemeente of 

nutsbedrijf tot horeca-uitbater. Je bent vriendelijk en kordaat en je zet graag je tanden in een 

stevig pak werk waar je structuur en efficiëntie in kan scheppen. Je vindt het leuk om hierover 

uit te wisselen met je collega’s. Dan ben je onze ideale  

Verantwoordelijke Verantwoordelijke Verantwoordelijke Verantwoordelijke herbestemming herbestemming herbestemming herbestemming     
gronden & vastgoedgronden & vastgoedgronden & vastgoedgronden & vastgoed    

We zijn een organisatie die, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, investeert in 

projecten die de natuurbeleving vergroten. We stellen o.a. gebouwen en locaties ter beschikking 

voor concessies en verhuur, op korte of langere termijn. Hierdoor genereren we inkomsten die 

de organisatie terug kan investeren in de natuur. We zijn een divers team geëngageerde collega’s 

die gaan voor een boeiend takenpakket in een duurzame omgeving én mogelijkheden om 

work/life balans zelf vorm te geven. 

Jouw uitdagingen 
> Je profileert elk te herbestemmen terrein of gebouw op een vernieuwende manier die geschikte 

kandidaten aantrekt: dit zijn zowel terreinen in concessie te geven aan nutsbedrijven (nutsleidingen, 

gsm-masten, windmolens, waterwinning…) als nieuwe invullingen voor vrijgekomen panden 

(boswachterswoningen, hoeves, kastelen…) 

> Je verzorgt het volledige proces van de herbestemming en houdt de administratie van de dossiers bij: je 

selecteert de kandidaten, je sluit de contracten af, je zorgt voor een efficiënte opstart van nieuwe 

projecten (opstartoverleg, perscommunicatie, coaching van de kandidaat...) 

> Je onderhoudt contacten met alle betrokken belanghebbenden (natuurbeheerders, interne diensten 

zoals boekhouding, gemeentes, onroerend erfgoed, kandidaten) en zorgt ervoor dat ze mee hun 

schouders zetten onder ons verhaal 

> Je houdt regelmatig contact met de concessionarissen en zorgt ervoor dat de projecten en contracten 

nauwgezet worden uitgevoerd.  Je bouwt zo solide partnerships op met hen. 

> Je bekijkt hoe de technische staat van panden aangepakt moet worden om  deze te herbestemmen en 

te verduurzamen (energie, isolatie…) en je regelt de nodige technische interventies 

> Je communiceert interessant nieuws over de projecten en houdt de website up-to-date 

> Je werkt efficiënte processen uit (hoofdzakelijk voor terreinconcessies voor nutsbedrijven). Hierbij denk 

je aan rollen & verantwoordelijkheden, tarifering en opvolgsystemen, maar ook aan proactieve 

vermarktingsstrategieën  
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Jouw profiel 
> Je beschikt minstens over een bachelordiploma in een commerciële, juridische of vastgoedtechnische 

richting, of gelijkwaardige kwalificaties door werkervaring. Je hebt een paar tot vele jaren ervaring 

> Je interesse gaat naar het verenigen van de belangen van natuur, mens en markt  

> Ervaring in business development, projectmanagement, vastgoed, ruimtelijke ordening, makelaarschap, 

bouwtechniek, contractmanagement komt in aanmerking 

> Je wisselt graag uit met collega’s en denkt mee na over de aanpak van concessieovereenkomsten. Je 

zoekt steeds manieren om de werking te verbeteren 

> Je slaagt erin altijd klantvriendelijk te zijn, zonder in te boeten aan assertiviteit 

> Je plant je werk zo dat je meerdere dossiers tegelijk regelt en het overzicht behoudt 

> Je deinst niet terug van het regelen van praktische zaken (bv sleutel afgeven, plaatsbeschrijving, 

meterstanden opnemen...) 

> Je hebt een rijbewijs B en verplaatst je in heel Vlaanderen 

Ons aanbod 
> Een voltijds contract van onbepaalde duur  

> De kans om een uitdagende functie uit te oefenen waar je vaak in unieke gebieden komt en je 

creativiteit z’n gang kan laten gaan 

> Een werkstek op onze burelen in Brussel, Gent of Groenendaal én een flexibele werkorganisatie 

(glijdende uren, telewerk...) 

> Deel uitmaken van een leuk en gemotiveerd team dat graag van elkaar leert en dat inspringt voor 

elkaar 

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

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

afkomst of handicap. Laat iets weten als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie 

Interesse? 
Stuur uiterlijk 16/09/2018 je cv en motivatiebrief naar hrs@vdl.be.  

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je Jacinte Monsieur contacteren via 

jacinte.monsieur@vlaanderen.be of de website www.natuurlocaties.be checken. Voor vragen over de 

arbeidsvoorwaarden kan je Veronica Demarest contacteren via veronica.demarest@vlaanderen.be (door 

verlof kan het zijn dat je vragen pas 20/9/2018 beantwoord worden). 
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