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Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw (BON) is een vereniging van boseigenaars actief in het noorden 
van Oost-Vlaanderen. De provincie Oost-Vlaanderen staat in voor de erkenning en subsidiëring van de 
Oost-Vlaamse Bosgroepen. De missie van de bosgroep is het ondersteunen van boseigenaars bij het 
duurzaam beheren van hun bossen. Centraal in de werkzaamheden van BON staan respect voor de 

boseigenaar en vrijwilligheid. De bosgroep wil garant staan voor kwaliteitsvol advies en professionele 
ondersteuning bij bosbeheer. Ook inzake bebossing speelt de bosgroep een trekkersrol. 

 
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord is op zoek naar een 

 

Projectmedewerker bosbeheer en bebossing 
Voltijds contract voor 2 jaar (mogelijks met verlenging) 

 

Je takenpakket 

Je taken zullen divers en boeiend zijn en volgende zaken omvatten : 

- Opvolging van het interreg project ‘eco2eco’ en de bosbeheerexperimenten van de Oost-

Vlaamse bosgroepen (zie https://www.eco2eco.info). In het project eco2eco werken 

Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van 

de bossen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Dat betekent duurzaam bosbeheer 

waarbij de productie van kwaliteitshout en het realiseren van natuurdoelen samengaan. 

Zowel administratief/coördinerende taken als terreindossiers voor de Oost-Vlaamse 

bosgroepen zullen deel zijn van jouw taken. 

- Opstart en uitwerking van het recent goedgekeurde klimaatproject ‘Oost-Vlaanderen bebost’ 

(zie http://www.burgemeestersconvenant.be/projectoproep-lokale-klimaatprojecten). De 

Oost-Vlaamse bosgroepen willen samen met de provincie Oost-Vlaanderen inzetten op 

bosuitbreiding. In het kader van het goedgekeurde klimaatproject zal een duurzaam systeem 

opgezet worden om bosuitbreiding te realiseren op private gronden. 

- Ondersteuning van de basiswerking van de bosgroep op het terrein : adviesverlening over 

bosbeheer aan boseigenaars, hulp geven bij bosadministratie (vergunningen, subsidies, 

beheerplannen,…), organisatie en opvolging van bebossingen en reguliere bosbeheerwerken, 

… 

Dit alles steeds in overleg met de bosgroepcoördinator en gesteund binnen het bosgroepteam. 

 

Je profiel 

 Je hebt een open, vriendelijke en pragmatische ingesteldheid  

 Je bent een vlotte communicator, mondeling en schriftelijk, en je kan mensen enthousiasmeren 

 Je bent klantgericht, loyaal en bereid van je eigen standpunt af te wijken om te komen tot een 

consensus. Je kan goed samenwerken. 

 Je organiseert zorgvuldig en werkt planmatig, doelgericht en zelfstandig. Je neemt initiatief, je 

bent flexibel en weet van aanpakken. Nieuwe ideeën schrikken je niet af. 

 Je beschikt minstens over een gedegen basiskennis inzake bosbeheer en boswetgeving 

 Je kan vlot met de PC werken (Office-pakket, GIS-toepassingen) 

 Je bent bereid om occasioneel 's avonds of in het weekend te werken (mits compensatie) 

 Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. 

 

Je diploma 

 Je hebt een diploma van het Hoger Onderwijs (Bachelor of Master of gelijkwaardig) in een richting 

die je affiniteit met bosbeheer aantoont 

 Enkele jaren relevante werkervaring/ervaring in projectwerking zijn pluspunten 

 Houder zijn van het getuigschrift bosbouwbekwaamheid (Agentschap voor Natuur en Bos) is een 

pluspunt. 

https://www.eco2eco.info/
http://www.burgemeestersconvenant.be/projectoproep-lokale-klimaatprojecten
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Wij bieden jou 

 Een boeiende en maatschappelijk relevante job in een flexibele werkomgeving met mogelijkheid 

tot telewerk. 

 Een voltijds contract voor 2 jaar. Dit contract kan verlengd worden als er middelen gevonden 

worden om het project ‘Oost-Vlaanderen bebost’ op langere termijn verder te zetten.  

 Indiensttreding op 1 september 2019 

 Verloning volgens barema B1c van paritair comité 329.101, incl. vakantiegeld en eindejaarspremie 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering 

 Gedeeltelijke vergoeding woon-werkverkeer 

 Standplaats in het centrum van Gent – vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Regelmatig 

verplaatsingen binnen Oost-Vlaanderen met de eigen wagen (met kilometervergoeding). 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je motivatiebrief, CV en een kopie van je diploma uiterlijk tegen zondag 2 juni 2019 om 12 uur 

aan Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, t.a.v. Sylvie Mussche via 

aanwervingenbosgroep@oost-vlaanderen.be  

 

Meer informatie over de bosgroepen op www.bosgroepen.be. Info over de jobinhoud bij Sylvie 

Mussche (coördinator) op 0496 59 76 86. 

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief.  

De geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een schriftelijke proef op 

woensdag 12 juni in de voormiddag (9.30 tot 12.30 uur).  

Wie geslaagd is voor deze schriftelijke proef wordt uitgenodigd voor een interview op een weekdag 

tussen 18 en 28 juni in Gent. 
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