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Centrum Duurzaam Groen creëert een groene en gezonde leefomgeving, steeds rekening houdend met 

biodiversiteit en levenskwaliteit. Wij zijn de partner die meedenkt met de klant en in elk project, elk advies 

en elke vorming streven we naar de verbetering van de groenkwaliteit. Om dit te blijven doen, zoeken we 

een 

projectmedewerker 
Jouw functie 

o Je ontwikkelt initiatieven rond natuur, ecologie, invasieve exoten en klimaat in het openbaar 

domein. Opzetten, plannen, uitvoeren, opvolgen en rapporteren (mondeling en schriftelijk) van 

deze projecten zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening aan de verschillende doelgroepen. 

o Je maakt adviezen op over de ecologische inrichting en omvorming voor lokale besturen, 

instellingen, scholen en bedrijven en kan deze ter plaatse toelichten. 

o Je onderhoudt contacten met diverse partners, bouwt ons netwerk verder uit en neemt deel aan 

interne en externe overlegmomenten. 

o Je ondersteunt verschillende activiteiten van Centrum Duurzaam Groen, zoals deelname beurzen. 

 

Jouw profiel 

o Je hebt een brede ecologische kennis, specifiek over natuurlijk groen in de openbare ruimte. 

o Je hebt een degelijke kennis over het klimaatadaptief inrichten van openbaar groen. 

o Je kan kennis en informatie vlot verwerken in een document voor onze klanten. 

o Je communiceert mondeling en schriftelijk duidelijk en aangepast aan het diverse doelpubliek. 

o Je bent een teamspeler met zin voor initiatief die niet afwacht. 

o Vanzelfsprekend ben je doel- en klantgericht en is je geleverd werk kwaliteitsvol en professioneel. 

o Je bent een vlotte netwerker met een planmatige aanpak. 

o We verwachten bachelor niveau: dit betekent niet noodzakelijk een bachelor diploma in de richting 

van natuur en groen, maar kan ook relevante en aantoonbare ervaring zijn.  Ervaring in en kennis 

van de sector is een plus. 

o Indien je kennis hebt van software om te ontwerpen zoals Vectorworks, of geografische 

informatiesystemen zoals GIS, QGIS,… dan is dat een plus, geen vereiste.  Werken met het Office-

pakket is geen uitdaging voor jou. 

o Je bent bereid tot flexibele werkuren. 

o Je hebt een rijbewijs en wagen voor dienstverplaatsingen. 

 

Ons aanbod 

o Een deeltijdse baan van 22 uur per week. 

o Een overeenkomst van onbepaalde duur met vergoeding conform PC 329 op bachelor niveau. 

o Ruimte voor persoonlijk initiatief samen met een fijne groep collega’s. 

o Mogelijkheden tot bijscholing in een lerend netwerk. 

o Een vaste werkplaats in een aangename omgeving, Troisdorflaan 19 in Genk. 

o Starten doe je zo snel mogelijk vanaf 1 oktober 2019. 

 

Wil je deel uitmaken van ons team? Bezorg ons dan ten laatste vrijdag 15 september 2019 jouw motivatie 

en CV via luc.crommen@centrumduurzaamgroen.be. De schriftelijke proeven (psychotechnisch en 

inhoudelijk) en gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats in de tweede helft van 

september. Heb je toch nog vragen, dan kan je ons bereiken op 089 44 90 25 . 
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