CORRIDOR WERFT EEN ECOLOOG AAN
Corridor is een jong adviesbureau dat zich richt op het plannen van slim en haalbaar natuurbeheer en het
oplossen van ecologische en juridische vraagstukken.
Momenteel werken we met ons team aan de volgende projecten:
•

Opmaak van een grensoverschrijdend natuurbeheerplan voor het Grenspark Groot-Saeftinghe
voor het Agentschap Natuur en Bos, het Zeeuwse Landschap en Natuurpunt.

•

Opmaak van bermbeheerplannen voor de kanalen van NV De Vlaamse Waterweg, afd.
Bovenschelde.

•

Opmaak van een natuurbeheerplan voor de campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen

•

Uitbouw van het expertisecentrum rond Tijdelijke Natuur en het initiëren van voorbeeldstellende
projecten

•

Opmaak van duurzame groenbeheerplannen voor diverse opdrachtgevers: Engie Cofely,
Bedrijvenvereniging Mechelen Zuid, Philips Lighting, ..

•

Ondersteuning bieden bij vergunningsdossiers betreffende natuur en bos voor diverse
opdrachtgevers

•

Opmaak van een Breeam studie voor De Nieuwe Dokken voor Schipperskaai Development cvba

Je bent verantwoordelijk voor het volgende takenpakket:
•
•
•
•
•

Het opmaken van natuurbeheerplannen voor natuurdomeinen en bossen van publieke en private
eigenaars, maar ook van groenbeheerplannen voor de (tijdelijke) groene ruimtes van bedrijven.
Het opmaken van adviesrapporten in functie van vergunningsaanvragen en ecologische studies
ter ondersteuning van de projecten van onze klanten.
Het uitvoeren van inventarisaties, vegetatiekarteringen en faunaonderzoek.
Het opmaken van kaartmateriaal in GIS
Het verkopen en opvolgen van projecten

De vereiste minimum kwalificaties voor deze functie zijn:
•

•
•
•
•
•
•

Praktijkgerichte kennis over ecologie, flora en fauna is veel belangrijker dan jouw diploma. Toch
vragen we enkel een kandidatuur in te dienen wanneer je minstens een professionele bachelor
hebt en bij voorkeur afgestudeerd bent in een wetenschappelijke richting.
Kennis over de plantengemeenschappen in Vlaanderen en het herkennen van planten en
vegetaties in het veld.
Je kan vlot overweg met de MS Office-pakketten zoals Excel, Word, Powerpoint en Outlook en kan
je gemakkelijk inwerken in nieuwe programma’s.
Je kan overweg met GIS-software zoals ArcGis of QGis.
Je kan zelfstandig, doelgericht en nauwgezet werken, ook in teamverband, initiatief durven
nemen.
Je hebt rijbewijs B. Je kan je gemakkelijk verplaatsen in Vlaanderen.
Je hebt een zeer goede kennis Nederlands, gesproken en geschreven.

Belangrijke competenties zijn eveneens:
•

Je hebt een realistische kijk op en voeling met het bedrijfsleven.

•
•
•
•
•
•

Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
Je bent gedreven en bent steeds klantgericht
Je bent positief ingesteld en kan probleemoplossend denken
Je bent kwaliteitsbewust.
Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent.
Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.

Pluspunten in jouw CV zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een aantoonbare ervaring met organiseren en projectmatig werken (zowel beroepsmatig als
vrijwillig)
Je hebt ervaring met beheerplanning en natuurstudies
Je hebt kennis over de natuurwetgeving, natuurbeleid, soortenbescherming, tijdelijke natuur, het
nieuwe natuurbeheerplan,...
Je hebt ervaring met klassiek bosbeheer
Je bent gespecialiseerd in bepaalde soortengroepen zoals vleermuizen
Je kan groenontwerpen opmaken en technische plannen tekenen (landschapsontwerp)
Je hebt kennis van presentatietechnieken, ervaring met werken met groepen
Je hebt een goede kennis van het Frans

Corridor biedt aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een zeer gevarieerde en uitdagende job in een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming
Ruimte voor eigen initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid
Gedegen persoonlijke begeleiding en een breed aanbod van interne en externe opleidingen
De mogelijkheid om mee te groeien met een ambitievolle organisatie
Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding
Standplaats: Steenweg Deinze 195 in 9810 Nazareth (op 1 km van het NMBS-station van Gavere)
Uurregeling volgens de principes van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken.
Aantrekkelijk en competitief salaris en een goed pakket extralegale voordelen (zoals smartphone,
laptop, dagvergoedingen, ecocheques en een mobiliteitsbudget)

Praktisch:
Kandidaten sturen uiterlijk op woensdag 24 januari 2018 een e-mail naar stefanie@corridor.land, met als
onderwerp 'sollicitatie ecoloog’ met volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en
'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de
weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en een praktische proef. Deze
vinden vermoedelijk plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 februari 2018.
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.
Inlichtingen:
Stefanie Pype, zaakvoerder, stefanie@corridor.land, 0498 72 15 13 - www.corridor.land

