PROJECTLEIDER ECOLOGIE
Corridor is op zoek naar een projectleider ecologie. Als ecologisch adviesbureau is Corridor met o.a. de
volgende projecten bezig relevant voor de functie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmaak van een grensoverschrijdende natuurbeheerplan voor grenspark Groot Saeftinghe voor het
Agentschap Natuur en Bos, het Zeeuwse Landschap en Natuurpunt.
Update en wijziging van natuurbeheerplannen in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos.
Opmaak van beheerplannen voor de kanalen van de Vlaamse Waterweg.
Uitbouw van het expertisecentrum Tijdelijke Natuur.
Ondersteuning bieden bij diverse vergunningsdossiers betreffende natuur en bos voor diverse
opdrachtgevers.
Biodiversiteitsactieplannen en ecologisch advies voor bedrijven
Advies natuurwetgeving, flora en fauna bij projectontwikkeling
Breeamstudies

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

Projecten natuurstudies en natuurbeheerplannen uitwerken en uitvoeren van A tot Z
Opmaak (natuur)beheerplannen
Opmaak natuurrapporten en ecologische studies (voor o.a. Breeam)
Uitvoeren van terreininventarisatie, flora en fauna onderzoek
Ecologisch advies bij aanvraag vergunningen, waaronder natuurtoets, ontheffingsaanvragen,
nulmeting, bosbeheer…
Opmaken kaartmateriaal in GIS
Verkoop en opvolgen van projecten

De vereiste minimum kwalificaties voor deze functie zijn:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Praktijkgerichte kennis over ecologie, flora en fauna is veel belangrijker dan diploma. Toch vragen we
enkel een cv in te dienen indien je minstens een Professionele bachelor hebt en bij voorkeur
afgestudeerd in een wetenschappelijke richting.
Je hebt kennis natuurwetgeving, natuurbeleid, soortenbeschermingsprogramma, tijdelijke natuur, het
nieuwe natuurbeheerplan.
Je kan overweg met GIS software om kaarten te maken.
Kennis over de plantengemeenschappen van Vlaanderen, herkennen van planten en kunnen afleiden
wat voor plantengemeenschap aanwezig is of kan evolueren.
Je kan vlot overweg met de MS Office pakketten zoals Excel, Word, Powerpoint, Outlook.
Hoge mate van zelfstandig werken en hoge verantwoordelijkheidszin.
Je bent vlot met de computer en kan je gemakkelijk inwerken in nieuwe programma’s.
Je hebt rijbewijs B. Je kan je gemakkelijk verplaatsen in Vlaanderen.
Zeer goede kennis Nederlands

Pluspunten:
•
•
•
•

Ervaring met beheerplanning en natuurstudies
Ervaring in projectmanagement
Ervaring in het natuurvrijwilligerswerk
Kennis over bosbeheer

•
•

Kennis over natuurwetgeving
Specialisatie in bepaalde soortengroepen

Bijkomende competenties:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een grote affiniteit met natuur, ecologie en milieu
Je hebt een realistische kijk op en voeling met het bedrijfsleven
Je bent flexibel, kan ook eens ’s avonds vrijmaken indien nodig
Je bent gedreven en bent steeds klantgericht
Je bent positief ingesteld en kan probleem-oplossend denken
Je kan onafhankelijk werken

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een zeer gevarieerde en uitdagende job in een maatschappelijk verantwoorde onderneming
Veelzijdige en uitdagende projecten
Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
Gedegen begeleiding en een breed aanbod van interne en externe opleidingen
De mogelijkheid om mee te groeien met de organisatie
Aantrekkelijk salaris en een goed pakket extralegale voordelen

Ons kantoor is gelegen in regio Wetteren.
Neem contact op met
Stefanie@corridor.land
0498 72 15 13
www.corridor.land

