ADVISEUR STEDELIJK WATER GENT
Wij zijn Antea Group
Wij gidsen onze klanten naar relevante oplossingen voor een steeds veranderende wereld. Als
leidend advies- en ingenieursbureau zijn we gedreven door de complexe maatschappelijk
vraagstukken van vandaag en morgen. Antea Group Belgium draait op het enthousiasme van 250
collega’s die werken vanuit kantoren in Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Namen – en van thuis
uit. Teamwork is de rode draad: geen grenzen, geen hokjes, wel samen streven naar die betere toekomst. Geef jij de wereld van morgen
mee vorm?
Wat ga je doen?
Binnen het expertisedomein van Water werk je samen in een team van ingenieurs, geografen en data experten aan (totaal)projecten voor
openbare besturen en private opdrachtgevers.
De projecten situeren zich binnen de boeiende wereld van integraal waterbeheer
Je staat in voor:
• Meewerken aan projecten stedelijke water waarbij je ondermeer (bestaande) rioleringsdatabanken opbouwt en analyseert,
modellering van de bestaande en geplande toestand van het rioleringsstelsel uitvoert, de waterhuishouding van een gebied
analyseert en hemelwaterplannen voor gemeentes helpt ontwikkelen conform aan de richtlijnen en in samenwerking met de
opdrachtgevers.
• Overleg met opdrachtgever en rapportering tijdens de gehele projectcyclus.
Wie ben jij?
• Je bent industrieel ingenieur, bio-ingenieur, master in de geografie, graduaat bouwkunde of gelijkwaardig door werkervaring.
• Je bent gepassioneerd door stedelijk water.
• Je hebt bij voorkeur kennis van volgende software: Infoworks ICM, Infonet, Mapinfo, Arcview/ArcGis.
• Je bent technisch goed onderlegd en streeft naar kwaliteit en nauwkeurigheid.
• Je kunt zowel autonoom als in teamverband goed presteren.
• Standplaats Gent.
Waarom voor ons werken?
• Je werkt mee aan toonaangevende, innovatieve projecten.
• Je wordt begeleid in je groei met opleidingen en een traject op maat.
• Je proeft van heel wat domeinen en drukt van bij de start je stempel op uitdagende projecten.
• Je komt terecht in een flexibele, menselijke omgeving. Je gaat gepassioneerd voor je job en tegelijk weten we dat er ook leven
is buiten Antea Group.
Aanbod
Je kan rekenen op:
• Marktconforme verloning en voordelen
• Flexibele werkuren en thuiswerk
• Trein-, fietsabonnement, gebruik van elektrische laadpalen
• Een team dat je met open armen verwelkomt

CONSULTANT OMGEVINGSBELEID
IDEA CONSULT – Brussels
Wie zoeken we?
Een straffe X/V/M die mee wil bouwen aan het Omgevingsbeleid van de toekomst, die mee vernieuwende instrumenten en oplossingen
wil ontwikkelen en op die manier impact wil hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Wat verwachten van jou binnen deze job?
• Overheden op de verschillende niveaus (EU, VL, lokaal) ondersteunen in de optimalisatie van hun omgevingsbeleid en
instrumentarium d.m.v. onderzoek & analyse, visie & strategieontwikkeling, beleidsevaluatie & monitoring;
• Je vertaalt opgedane inzichten en resultaten in rapporten, nota’s en presentaties;
• Afhankelijk van je ervaring verzeker je als projectleider- of projectmedewerker een zorgvuldige uitvoering van onze projecten,
in coproductie met alle betrokkenen.
Jouw profiel?
• Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Of je beschikt over een ander
masterdiploma (bestuurskunde, sociologie, economie, geografie…) en hebt de voorbije jaren via je werkzaamheden zelf een
expertise inzake Ruimtelijke ordening opgebouwd;
• Je volgt en bent geboeid door de uitdagingen binnen het Omgevingsbeleid
• Je bent vertrouwd of ontwikkelt jezelf in kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor beleidsevaluatie & monitoring, en visie
& strategieontwikkeling;
• Je bent vlot in communicatie (mondeling/schriftelijk);
• Je beschikt over actieve kennis van het Nederlands en het Engels. Kennis van het Frans is een troef;
• Je bent een teamspeler en kan functioneren in een projectgedreven organisatie;
• Je bent ondernemend, creatief, oplossings- en klantgericht.
Wat bieden wij?
• Een boeiende job met verantwoordelijkheid en veel afwisseling van projecten;
• Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling via externe opleidingen en on-the-job training;
• Een competitief verloningspakket met uitgebreide extralegale voordelen;
• Een stimulerende bedrijfscultuur en collega’s met verschillende achtergronden en nationaliteiten.

COÖRDINATOR VALLEI VAN DE ZWARTE BEEK
Natuurpunt - Mechelen
Wil je mee bouwen aan een groenere leefomgeving? Wil je je graag professioneel engageren in de grootste
natuurvereniging van Vlaanderen? Spreekt het je aan om de Vallei van de Zwarte Beek nog sterker op de kaart te
zetten? En ben je sterk in het opzetten van samenwerkingsverbanden met partners? Dan is deze functie op jouw lijf
geschreven.
Wat ga je doen?
Je coördineert het structureel overleg tussen de 4 afdelingen van de Vallei van de Zwarte Beek. Het beekdallandschap Zwarte Beek strekt
zich uit van bron tot monding, over Hechtel-Eksel, Beringen, Lummen en Halen met interactie met aangrenzende projecten in onder
andere Peer, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Diest.
Samen met de vrijwilligers werk je in eerste instantie aan een concreet project met internationale uitstraling, waarbij we focussen op de
belangrijke relatie tussen mens en natuur. Natuurpunt gelooft dat we de waarde van onze natuurreservaten (op vlak van natuur maar
ook breder) naar een hoger niveau kunnen tillen, als we ook buiten de reservaten een goede samenwerking met alle stakeholders
opzetten om zo te komen tot een win-win-situatie voor zowel mens als natuur. In de Vallei van de Zwarte Beek willen we die uitdaging
ten volle aangaan! Je zet hiertoe samenwerkingsverbanden op met partners in diverse sectoren zoals landbouw, kmo’s, cultuur, erfgoed,
recreatie, andere verenigingen, de zorgsector, individuele particulieren, etc. We nemen deze ambitie op in zeer nauw overleg met zowel
lokale als bovenlokale overheden.
Je hebt als coördinator enkele expliciete projectmatige verantwoordelijkheden:
• Je bepaalt samen met de vrijwilligers en de betrokken overheden de strategie en stelt een concrete planning op.
• Je zorgt voor de algehele opvolging van het project en behoudt het overzicht.
• Je fungeert als het aanspreekpunt voor de andere partners.
• Je rapporteert regelmatig intern en extern over het project.
• Je staat in voor de budgetbewaking en bent mee verantwoordelijk voor de financiering van het project door het binnenhalen
van financiële middelen.
Je stimuleert netwerkingsinitiatieven, onderhoudt en stimuleert contacten met de projectpartners en andere externe betrokkenen.
Je volgt communicatie-acties op:
• Je onderhoudt contacten met de in het project gedefinieerde stakeholders en andere derden, samen met de vrijwillige
medewerkers.
• Je organiseert externe persmomenten en bent aanspreekpunt in verband met externe communicatie-vragen over het project.
• Je levert input voor sociale media, geeft presentaties over de ontwikkelde projecten.
• Je zorgt dat eventuele folders, informatiepanelen e.d. tijdig gepubliceerd en verspreid geraken.
• Je verspreidt de opgedane kennis en ervaring intern en legt de basis voor het stimuleren van activiteiten gericht op
transfereerbaarheid en repliceerbaarheid.
Wie ben jij?
• Je bent gemotiveerd om voor een natuurbehoudsvereniging te werken.
• Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt ervaring met projectschrijven, projectleiding en een goede kennis van procesmatig werken/procesmanagement en
rapportage.
• Je bent een echte netwerker die houdt van sociale contacten en goed kan bemiddelen. Idealiter heb je reeds ervaring met
onderhandelingen. Je bent coöperatief en kunt met diverse stakeholders in dialoog gaan.
• Je hebt talent voor organiseren, bent resultaatgericht, hebt zin voor initiatief en bent klantgericht.
• Je bent in staat om zelfstandig te werken, met deadlines om te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen.
• Je bent positief ingesteld en hebt uitstekende communicatievaardigheden.
• Ervaring in de regio en voeling met de Vallei van de Zwarte Beek is een meerwaarde.
• Ervaring met de uitvoering van grootschalige gebiedsgerichte (natuur)projecten is een pluspunt.
• Je hebt voldoende kennis van de Engelse taal, zowel gesproken als geschreven.

Wat bieden wij?
Je zet, samen met onze sterke groep vrijwilligers, de Vallei van de Zwarte Beek op de kaart en levert een grote bijdrage aan projecten
met internationale uitstraling. Je krijgt een plaats bij de Dienst Beleving maar werkt uiteraard zeer nauw samen met de professionele en
vrijwillige medewerkers van heel Natuurpunt. Je plaats van tewerkstelling is het Bezoekerscentrum De Watersnip te Beringen. Na een
inloopperiode krijg je de mogelijkheid voor gedeeltelijk structureel of occasioneel thuiswerk. Als gevolg van de coronamaatregelen wordt
op dit moment sowieso in hoofdzaak thuis gewerkt.
Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema A111 (aanvangssalaris is minimum 2596,01 bruto, relevante ervaring kan gedeeltelijk
overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je werkuren van 38 uren per week presteer
je in glijdende werkuren. Je startdatum leggen we in onderling overleg vast.

COPERNICUS PROJECT MANAGER
Als dynamische en gemotiveerde projectmanager beheer je internationale projecten met de
Europese Commissie en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) als belangrijkste
stakeholders.
Je bent de drijvende kracht in een ecosysteem van remote sensing gegevens en -platforms en
zorgt voor de uitvoering van het project van voorstel tot en met de laatste evaluatievergadering. Je werkt binnen een team van
softwareontwikkelaars en operation engineers. Samen met het team vertaal je projecteisen in een efficiënte en operationele
dienstverlening. Je scant de markt op mogelijkheden om bij te dragen en uitvoering te geven aan de interne visie en roadmap van de
Copernicus diensten.
Je maakt deel uit van een getalenteerd, toegewijd team dat werkt in een snelle, uitdagende en internationale omgeving. Je ontwikkelt
producten met toegevoegde waarde op basis van geavanceerde technologieën die gebruikt zullen worden door een breed publiek, de
industrie, de publieke sector en universiteiten.
De Remote Sensing unit van VITO verwerkt petabytes van aardobservatiegegevens. We zijn gespecialiseerd in de extractie van informatie
uit enorme hoeveelheden inkomende beelden. Deze informatie hebben onze klanten wereldwijd nodig. Onze uitgebreide groep klanten is
te vinden binnen de domeinen van landgebruik, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en ecologische
ontwikkeling.
Jouw verantwoordelijkheden
• Projectmanagement in zijn brede context: verantwoordelijk voor taken, deliverables, risicobeoordeling en -beperking,
projectadministratie en documentatie rekening houdend met budget en tijd. Dit in nauwe samenwerking met internationale
partners en instellingen. Je rapporteert aan het management en de klanten.
• Vertegenwoordiging van jouw projectportfolio op internationale, veelal wetenschappelijke conferenties.
• Vertaling van projectopportuniteiten naar concrete voorstellen.
• Planning van de nodige resources, met inbegrip van onderaannemers
• Je hanteert een sterke gebruikersgerichte aanpak
• Coaching: bepalen van de projectstrategie en het afstemmen van het team op het doel
• Continue verbetering van de project- en IT-ontwikkelingsprocessen
• Je houdt jezelf op hoogte van de evoluerende remote sensing en IT-wereld
Kwalificaties
• Master diploma/Phd Industrieel Ingenieur, ICT of Bio Ingenieur remote sensing of aardobservatie
• Minimaal 5 jaar relevante ervaring in projectmanagement in een internationale context
• Inzicht in big data ecosystemen: Public cloud en cluster computing
• Inzicht in geospatiale data-analyse: datawetenschap, GIS en algoritme-ontwikkeling in Python, C/C++, Java is een pluspunt
• Ervaring met het werken binnen een context van de diensten van de Europese Commissie, ESA of Copernicus
• Kennis van agile ontwikkelingsprincipes en een DevOps mentaliteit is een plus
• Uitstekende beheersing van het Engels
• Managementvaardigheden in interdisciplinaire en internationale wetenschappelijke teams
• Bewezen rapportage-, communicatie- en presentatievaardigheden
• Ervaring met het verwerven van projecten en het ondersteunen van het beheer van voorstellen is een nice to have
• Autonoom en zelfsturend en in teamverband werken
Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Optimaal thuiswerk voor niet-werkplekgebonden functies tijdens COVID19
Een competitief salaris
Een reeks van voordelen, waaronder vergoedingen, verzekeringen, moduleerbaar pakket vakantiedagen
Flexibiliteit in werkuren en werkplaats
Innovatie is onze belangrijkste troef, daarom is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers de kans geven om zich bij te
scholen en op de hoogte te blijven van hun vakgebied.
De kans om deel uit te maken van een organisatie met een internationale reputatie, die bekend staat om haar geavanceerde
technologische onderzoek en wetenschappelijk advies.
De kans om actief bij te dragen aan duurzame ontwikkelingen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau

DATABASE ENGINEER (GEO)
Als Belgisch bedrijf focust Geo Solutions zich om de mogelijkheden van locatie te laten
schitteren bij onze klanten. Onze services richten zich op het design en de ontwikkeling van
oplossingen op maat. Elk van onze oplossingen en strategieën zijn gebaseerd op
Geographic Information Systems (GIS) en Information & Communication Technologies (ICT).
We zorgen voor oplossingen waarmee ze effectief aan de slag kunnen.
Verder verzorgen we analyses die de strategie en het operationele beslissingsproces van onze klanten ondersteunen en
vergemakkelijken. Onze innovatieve en flexibele dienstverlening is vooral gericht op de overheid, nutsbedrijven en de industrie.
De hoeveelheid geografische gegevens neemt voortdurend toe, dat weet je. Hoe je die data op een goede manier beheert en structureert?
Dat weet jij ook. Net daarom ben jij misschien wel de Geo of GIS Database Engineer die we zoeken!
Zo ziet jouw rol als Geo Database Engineer eruit
Als Geo Database Engineer kom je terecht in het datateam. Meer zelfs, jij bent dé expert die het ontwerp van de databases afstemt op het
gebruik én het doel van de klant. Een diepere blik op jouw takenpakket:
• Je bent verantwoordelijk voor de juiste opzet van de databases in onze projecten en bij onze klanten
• Je werkt mee aan het beheren en structureren van data
• Je zet juiste tools als SQL en spatial SQL in, om de data te beheren en de nodige kwaliteitsanalyses uit te voeren
• Je zet ETL tools op om dataprocessen te automatiseren
• Je bent van a tot z betrokken bij hoogwaardige technische innovaties. Complexe problemen oplossen en horizonten
verruimen? Jij doet niets liever.
Daarom hebben we je nodig
Omdat je gebeten bent door het vak. Maar jij hebt nog veel meer te bieden:
• Je hebt een bachelor of hogere opleiding in IT, geografie of ingenieurswetenschappen. Een uitgesproken interesse in spatial
data? Da’s natuurlijk mooi meegenomen!
• Je hebt twee tot vijf jaar ervaring in technische omgevingen zoals Azure, AWS of Google cloud.
• Je hebt kennis en/of ervaring met SQL en SQL S
• Je hebt ervaring met FME of gelijkaardige ETL tools.
• Je hebt ervaring met het schrijven en optimaliseren van spatial queries.
• Jij antwoordt ‘agile en scrum’ als wij ‘resultaatgericht en flexibel werken’ zeggen.
• Als enthousiaste teamplayer garandeer je creativiteit en flexibiliteit.
• Zin voor initiatief is voor jou synoniem met zin voor verantwoordelijkheid.
• Je spreekt vlot Nederlands, but you know how to speak English too.
Dit krijg je van ons
In ruil voor je engagement en professionaliteit geven we je een boeiende job in een nog boeiender bedrijf. En dat in een bedrijfscultuur
die kennisdeling en vernieuwing stimuleert! Geen enkele dag is dezelfde, maar bijleren doe je altijd.
Bij Geo Solutions mag je rekenen op:
• Doorgroeimogelijkheden. Een training volgen via onze Geo Academy of liever een externe opleiding? Beide juichen we toe.
• Een gezonde work-life balance. Dat betekent fun binnen en buiten de werkuren en flexibele werktijden.
• Aandacht voor nieuwe ideeën. Dat hoort bij onze ondernemende en flexibele cultuur. Hier ben je geen nummer, wel een
belangrijke aanwinst voor het team.
• State of the art technologieën. Je bouwt ze niet alleen, je werkt er ook mee!
• Een competitief salarispakket. Lees: een brutoloon dat wordt aangevuld met een bedrijfswagen en tankkaart, maandelijkse
onkostenvergoeding, een maaltijdvergoeding en verzekeringen. Kortom: jij komt niets tekort.

DIENSTHOOFD KLIMAAT, DUURZAAMHEID EN MILIEU/ OMGEVINGSAMBTENAAR IN STATUTAIR VERBAND
Functieomschrijving
Als diensthoofd klimaat duurzaamheid en milieu/ omgevingsambtenaar geef je vanuit een
inhoudelijke expertise adviezen, zal je dossiers behandelen en/of controles uitvoeren met
betrekking tot milieuaangelegenheden. Je zal ook leidinggeven aan de dienst milieu, klimaar en
duurzaamheid.
Profiel
•

•
•
•

•
•

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je bent houder van één van de volgende masterdiploma's: Industriële wetenschappen optie milieukunde, Biochemie, Bioindustriële wetenschappen, Environmental sciences, Milieuwetenschappen, Milieu- en preventiemanagement, Milieu- en
duurzaamheidsmanagement, Bio-ingenieurswetenschappen, Chemie, Biologie, Geologie, Geografie
Je bent houder van een attest van lokaal toezichthouder milieuhandhaving of dit behalen binnen drie jaar na de aanstelling
je slaagt voor de selectieproeven
je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit moet blijken uit een recent
uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat je slaagde voor de selectieproeven. Als hierop ongunstige
vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.
je geniet de burgerlijke en politieke rechten
je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk

een boeiende job in een aangename werksfeer
een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
extralegale voordelen:
maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
ecocheques – 200 euro (voltijds werkend personeelslid)
een gratis hospitalisatieverzekering
een fietsvergoeding
gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
aangepaste vorming en opleiding
nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige of ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening
gebracht

FUNCTIONEEL ANALIST
Als Belgisch bedrijf focust Geo Solutions zich om de mogelijkheden van locatie te laten
schitteren bij onze klanten. Onze services richten zich op het design en de
ontwikkeling van oplossingen op maat. Elk van onze oplossingen en strategieën zijn
gebaseerd op Geographic Information Systems (GIS) en Information & Communication
Technologies (ICT). We zorgen voor oplossingen waarmee ze effectief aan de slag
kunnen.
Verder verzorgen we analyses die de strategie en het operationele beslissingsproces van onze klanten ondersteunen en
vergemakkelijken. Onze innovatieve en flexibele dienstverlening is vooral gericht op de overheid, nutsbedrijven en de industrie.
Waar je ons terugvindt? Wel, ons hoofdkantoor is gelegen in Edegem, maar we bieden ook flexplaatsen aan in onze hubs in Merelbeke en
Leuven.
Zo ziet jouw rol als Functioneel Analist eruit
Als Functioneel Analist sla je de brug tussen onze klanten enerzijds en het IT team anderzijds. Je bent het aanspreekpunt voor beide
partijen, en zorgt voor een vlotte wisselwerking.
Een greep uit je takenpakket:
• Je analyseert en transformeert businessvragen van onze klanten tot duidelijke functionele en niet-functionele vereisten.
• Je praat met verschillende stakeholders en bekijkt samen met hen de verschillende invalshoeken van een systeem.
• Je ondersteunt het IT team bij de vertaling van functionele naar technische vereisten. Zonder the bigger picture uit het oog te
verliezen.
• Je voert analyses uit, en zet die moeiteloos om naar conceptuele datamodellen.
• Je kan vlot nieuwe interfaces bedenken.
• Je verdiept je regelmatig in nieuwe vragen van klanten. En je bent er nog goed in ook.
Daarom hebben we je nodig
Omdat jouw zin voor initiatief ons wel kan bekoren. Al zijn er nog veel meer redenen waarom jij en je expertise een meerwaarde zijn:
• Je hebt een diploma in IT, geografie, bio ingenieur, computerwetenschappen of gelijkaardig.
• Je blikt terug op een eerste ervaring met GIS toepassingen. Én je bent klaar voor meer!
• Je bent vertrouwd met het wel en wee van een analytische rol, en geen enkele uitdaging schrikt je af.
• Je hebt niet alleen kennis van behavioral diagrams, je weet ze ook toe te passen en over te brengen. Van use case tot business
process modelling en UML.
• Je toont graag je sterke analytische vaardigheden en verlegt regelmatig de grenzen van je conceptueel denkvermogen.
• Je bent goed in omgang met andere en een vlotte prater
• Je bent een go-getter met een can do mentaliteit.
• Je spreekt vlot Nederlands, but you know how to speak English et un petit peu de français aussi.
Dit krijg je van ons
In ruil voor je betrokkenheid en ondernemende spirit geven we je een toffe job in een groeiend bedrijf. En dat in een bedrijfscultuur die
kennisdeling en innovatie garandeert! Elke dag is anders, maar bijleren doe je altijd.
Bij Geo Solutions mag je rekenen op:
• Doorgroeimogelijkheden. Een training volgen via onze Geo Academy of liever een externe opleiding? Beide juichen we toe.
• Een gezonde work-life balance. Dat betekent fun binnen en buiten de werkuren en flexibele werktijden.
• Aandacht voor nieuwe ideeën. Dat hoort bij onze ondernemende en flexibele cultuur. Hier ben je geen nummer, wel een
belangrijke aanwinst voor het team.
• State of the art technologieën. Je bouwt ze niet alleen, je werkt er ook mee!
• Een competitief salarispakket. Lees: een brutoloon dat wordt aangevuld met een bedrijfswagen en tankkaart, maandelijkse
onkostenvergoeding, een maaltijdvergoeding en verzekeringen. Kortom: jij komt niets tekort.

GEOMATICUS
Je wordt tewerkgesteld in de diensten die gegevens met een geografisch
karakter verwerken binnen de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie (AAPD):
- Ofwel als medewerker van de divisie Data Delivery van de administratie Informatieverzameling en -uitwisseling (IVU)
De Administratie IVU is verantwoordelijk voor het beheren, organiseren, ondersteunen, bevorderen en coördineren van de verzameling en
uitwisseling van patrimoniuminformatie binnen de AAPD en de FOD Financiën, alsook met andere publieke en private instellingen.
De Afdeling Data Delivery heeft onder meer de volgende opdrachten:
• het uniek loket voor de aflevering van patrimoniuminformatie beheren
• de aanvragen voor patrimoniuminformatie behandelen en de informatie afleveren
• het proces “klantenbeheer” opzetten en opvolgen
• de dienst “liaison office” in het kader van de internationale uitwisseling van patrimoniuminformatie beheren
• tools voor ontwikkeling, datamining en risico beheer opzetten en beheren
• de processen “facturatie en betaling” met betrekking tot de aflevering van patrimoniuminormatie beheren
• het platform voor het beheren, behandelen en uitwisselen van patrimoniuminformatie beheren
- Ofwel als medewerker van het Centrum Opmetingen & Fotogrammetrie van de administratie Opmetingen & Waarderingen (MEOW) met
als taken:
• zorgen voor de voldoende nauwkeurigheid van het kadastraal percelenplan voor het gebruik ervan als referentiebestand voor
de partners van de AAPD en de Belgische gemeenschap in het algemeen
• ondersteunen van de antennes Mutaties door het uitvoeren van opmetingen
• een performante topografische dienst ter beschikking stellen van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie in het kader van uitzonderlijke werken van interne of externe oorsprong
• bevoegdheid in de materie van afbakening van gemeentelijke en nationale grenzen
- Ofwel als medewerker van de Afdeling Opmetingen van de administratie Opmetingen & Waarderingen (MEOW), die op nationaal niveau
instaat voor de coördinatie van:
• de taken met betrekking tot de bijwerking van de percelen (PRECAD, bijwerking van de percelen en van het kadastraal
percelenplan enz.)
• de verbetering van het kadastraal percelenplan
• de opmetingswerken
In dat kader:
• werkt ze de procedureboeken inzake het beheer van de kadastrale percelen bij (al naargelang het geval in samenwerking met
de betrokken diensten)
• draagt ze bij aan de permanentie van de Dienst Operationele Ondersteuning (Antenne MEOW 000)
• coördineert ze de opvolgingsvergaderingen en de werkvergaderingen met de diensthoofden plan
• verzekert ze de opvolging van de relaties met de partners verwant met het beheer van de percelen (gewesten, gemeenten,
notarissen, landmeters-experten (gedeelte opmetingen) enz.)
• ondersteunt ze ook de Administrateur Opmetingen & Waarderingen in de analyse en de aanpassing van de cockpitindicatoren
en ook op het niveau van de bepaling en de opvolging van de operationele doelstellingen
In het kader van deze opdrachten, behoren onderstaande taken tot het takenpakket:
• ontwikkelen van langetermijnstrategieën op het vlak van het beheer van kadastrale gegevens
• actief bijdragen tot de automatisering van de geografische gegevensverwerking
• deelnemen aan de ontwikkeling van projecten die verband houden met de analyse en ontwikkeling van de tools
• vervullen van een een technische expertenrol als ondersteuning van de businessanalist-informaticus en de projectleider
• bijdragen aan de opleiding van de medewerkers voor het gebruik van de nieuwe tools
• ondersteunen van de inproductiestelling
• nauw samenwerken met de technische diensten

•
•

•
Aanbod
•
•
•

uitvoeren van meetopdrachten en verwerken van het resultaat op kantoor met het oog op de bijwerkingen en verbetering van
het kadastraal percelenplan
transponeren van de informatie in de opmetingsdossiers, bijwerken van bestanden, identificeren van de pertinente informatie
en ze converteren in een gestandaardiseerde en voor anderen bruikbare vorm om een volledige informatie en bijwerking te
verkrijgen op basis van de op het terrein uitgevoerde opmetingen en op basis van dossiers die door anderen kunnen worden
geconsulteerd en gebruikt
verbeteren van de geometrie van het perceel om aan de INSPIRE-normen te voldoen

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
Loon: Minimum aanvangswedde: 37 346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire
toelagen niet inbegrepen).
Voordelen
o mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
o uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
o voordelige hospitalisatieverzekering
o gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
o voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work(link sends email)
o mogelijkheid voor een fietsvergoeding
o allerlei sociale voordelen
o gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
o bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
o mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
o 26 verlofdagen per jaar
o glijdende werkuren in een 38-uren week
o mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
o mogelijkheid tot validatie van relevante ervaring

Profiel

Gedragsgerichte competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te
voeren.
Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van
conflicten tussen collega's.
Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke
dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt
verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren
kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de
correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
•
•
•
•
•

Je hebt een gebruikerskennis inzake geomatica, cartografie en geografische informatiesystemen
Je hebt een gebruikerskennis van CAD-toepassingen (Computer-Aided Design)
Je hebt een gebruikerskennis van technieken en toestellen (GPS, TPS) voor topografische opmetingen
Je hebt een basiskennis van het burgerlijk recht inzake onroerende zakelijke rechten.
Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden
•
•

Abstracte redeneervaardigheden
Numerieke redeneervaardigheden

GIS CONSULTANT
De firma is een IT-bedrijf dat zich toelegt op de integratie, aanpassing, training en ondersteuning van Geografische Informatiesystemen
(GIS) en heeft vestigingen in Zaventem en Gent. Ter versterking van ons team in Zaventem en Gent zoeken wij een GIS-Consultant voor
het ontwikkelen van zowel externe als interne projecten gebaseerd op Esri, dé wereldleider in de GIS-community.
Na een interne opleiding neem je de volgende taken op:
• Implementaties van desktop-GIS bij klanten
• GIS-analyses en -modelleringen
• Ontwerpen van cartografische producten
• Dataverwerking op basis van moderne interactieve tools en scripts
• … en nog vele andere interessante taken gerelateerd aan GIS en geografie.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een hogere opleiding genoten: Master Geografie, Bio- of Burgerlijk Ingenieur, Master Informatica, Industrieel Ingenieur.
Ervaring is geen must.
Je hebt affiniteit met ICT en bent een vlotte pc-gebruiker
Je hebt kennis van softwareontwikkeling en databanken
Kennis van Esri-software, zoals ArcGIS, ArcMap of Portal, of andere GIS-oplossingen is een pluspunt
Je bent klant- en resultaatgericht
Je bent communicatief en een echte teamplayer
Je bent analytisch ingesteld, neemt initiatief en werkt probleemoplossend
Goede kennis van Nederlands, kennis Frans en Engels zijn een plus

Wat je van ons krijgt
• Een aangename, open, dynamische en resultaatgerichte bedrijfscultuur.
• Je werkt in een snel evoluerende professionele omgeving die openstaat voor persoonlijke ontwikkeling.
• Je ontvangt een aantrekkelijk salaris, aangevuld met maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en een
bedrijfswagen. Daarbovenop heb je recht op 20 vakantiedagen en 12 compensatiedagen per jaar. Verder staan een smartphone
en een laptop tot jouw beschikking om je professioneel te ondersteunen
• Vast werk na geslaagde interimperiode - werken via Vivaldis, werk is wat je er van maakt!

GIS CONSULTANT
SIGGIS is een IT-bedrijf dat zich toelegt op de integratie, aanpassing, training en ondersteuning van
Geografische Informatiesystemen (GIS). We hebben vestigingen in Zaventem en Gent. Om ons team
te versterken zoeken we een GIS Consultant voor het ontwikkelen van zowel externe als interne
projecten. Deze projecten zijn gebaseerd op de technologie van Esri, dé wereldleider in GIS.
Taken en verantwoordelijkheden
Na een interne opleiding neem je de volgende taken op:
• Implementaties van desktop- en web-GIS bij klanten
• Ontwerpen van cartografische producten
• GIS-analyses en -modellering
• Dataverwerking en onderzoek op basis van moderne interactieve tools en scripts
• … en nog vele andere interessante taken gerelateerd aan GIS en geografie.
Gewenst profiel
• Je hebt een hogere opleiding genoten: Master Geografie, Bio- of Burgerlijk ingenieur, Master Informatica, Industrieel ingenieur,
of gelijkaardig
• Werkervaring is geen must
• Je hebt affiniteit met ICT en bent een vlotte Pc-gebruiker
• Je hebt kennis van softwareontwikkeling en databanken
• Kennis van GIS en/of CAD is een pluspunt
• Kennis Esri-software, zoals ArcGIS, ArcMap of Portal, is een pluspunt
• Je bent klant- en resultaatgericht
• Je bent communicatief en een echte teamplayer
• Je bent analytisch ingesteld, neemt initiatief en werkt probleemoplossend
• Goede kennis van Nederlands is vereist
• Kennis van Frans, Engels en Duits zijn een plus
Aanbod en voordelen
Bij SIGGIS vind je een aangename, open, dynamische en resultaatgerichte bedrijfscultuur. Je bent onderdeel van een hecht team en werkt
in een snel evoluerende professionele omgeving die ruimte schept voor persoonlijke ontwikkeling. De projecten die je helpt realiseren
zullen je trots maken.
Je ontvangt een aantrekkelijk salaris, aangevuld met maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en een bedrijfswagen na 6
maand. Daarbovenop heb je recht op 32 (20+12) vakantiedagen per jaar. Verder staan een smartphone en een laptop tot jouw beschikking
om je professioneel te ondersteunen.

GIS EXPERT
JACOPS NV zoekt nieuw talent om onze afdeling Design & Engineering te versterken.
Concreet zoeken we een GIS-expert met een passie voor geografische data. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het
volledige geodatabeheer, jij bent hierin onze spilfiguur binnen JACOPS. Je hebt potentieel om mee te groeien met ons
bedrijf en jezelf verder te ontwikkelen binnen je functie.
Functie
•
•
•
•
•
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als GIS-expert bouw je mee aan een geografische databank en volg je de technologische evoluties verder op.
Je beheert en bewaakt vanuit kwaliteitsoogpunt een grote set data, werkprocessen en interne controles binnen de GISadministratie.
Voor het optimaliseren van de huidige en toekomstige projectprocessen bied je de nodige GIS-oplossingen aan.
Je bouwt mee aan geautomatiseerde processen voor complexe geodata transformaties.
Je neemt het volledige project onder je vleugels en laat de teamleader in je los.

Je bezit een bachelor of master geografie of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt een goede kennis Autocad en hebt ervaring met GIS-tools.
Programmeren heb je in je vingers, bij voorkeur Python.
Je hebt ervaring met relationele databanken.
Je bent IT-minded en beschikt over goede Excel skills.
Je gaat graag de uitdaging aan om grote hoeveelheden data te verwerken/beheren.
Met je analytische geest los je complexe problemen op, hiervoor heb je ook oog voor detail.
Verandering geeft jou energie en je denkt constant mee aan optimalisaties.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod
Werken bij Jacops betekent werken in een vlakke structuur waarbij directe communicatie en coaching voorop staan. Daarnaast bieden we
jou een marktconform salaris aan.
Plaats van tewerkstelling:
Deerlijk-Drongen

ILVO PROCESFACILITATOR FUNCTIONELE AGROBIODIVERSITEIT EN AGRO-ECOLOGIE
Wil jij je graag inzetten voor (inter)nationale projecten over Functionele AgroBiodiversiteit en agroecologie? Wil je mensen met diverse functies en achtergronden samen rond de tafel brengen, en hen
begeleiden om concrete acties uit te voeren? Ben je een communicatie- en organisatietalent met
ervaring in het vormgeven en faciliteren van participatieve processen? Dan is deze functie iets voor
jou!
Je zal meewerken en ondersteuning bieden bij twee lopende projecten. Je krijgt ondersteuning van een ervaren en gemotiveerd
onderzoeksteam binnen Landbouw en Maatschappij op ILVO.
• FABulous farmers is een Interreg-project dat de implementatie van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) door boeren en andere
grondbeheerders wil versnellen, door kennis en praktische ervaringen over FAB te bundelen, te verdiepen en uit te wisselen
tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers.
• LLAEBIO of Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw is een samenwerkingsverband tussen heel wat diverse
organisaties (onderzoekscentra, praktijkcentra, overheid, landbouworganisaties, ngo’s etc) die zich inzetten voor de transitie
naar agro-ecologie.
Wie zoeken we?

•

•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma in Bio-ingenieurswetenschappen, Geografie, Biologie, Milieu-natuurwetenschappen, Sociologie en
Communicatiewetenschappen, Biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde. Sollicitanten met ervaring en een
Bachelordiploma Agro- en Biotechnologie (land- of tuinbouwgerichte afstudeerrichting) of relevante studierichtingen komen
eveneens in aanmerking. Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we om een gelijkwaardigheidserkenning
te behalen. Dit kan je dan aanvragen bij NARIC Vlaanderen (NARIC-Vlaanderen -NARIC-Vlaanderen.
Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en Engels.
Je hebt een rijbewijs B
Je bent sterk in het organiseren en opvolgen van participatieve processen.
Je kan wetenschappelijke resultaten op een begrijpbare manier communiceren.

Wat bieden we?
• We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) aan met een competitief salaris o.b.v. je diploma. Je zal
aangeworven worden in de salarisschaal A165, A166 of B111 (afhankelijk van je diploma). Relevante ervaring kan in aanmerking
genomen worden als geldelijke anciënniteit.
• Je krijgt een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job en dit in een dynamische omgeving met aantrekkelijke
werkomstandigheden.
• Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar vervoer), maaltijdcheques
(7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen gebaseerd op prestaties vorig jaar (privéregeling).

INTERGEMEENTELIJK HANDHAVER MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING
Functiebeschrijving
Als intergemeentelijk handhaver word je ingezet in de “kostendelende vereniging (KDV)
intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving”. De deelnemende gemeenten bij start
van de intergemeentelijke samenwerking zijn Gistel, Middelkerke, Moorslede, Wielsbeke, Bredene en
Zuienkerke.
•
Als beleidsmedewerker handhaving ondersteun en begeleid je gemeenten bij de uitwerking en
uitvoering van een prioriteitenkader/strategie rond omgevingshandhaving.
•
Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking
tot de omgevingsvergunningsplicht.
• Je vervult de opdracht van lokale toezichthouder milieu en/of verbalisant ruimtelijke ordening en/of stedenbouwkundig
inspecteur in de jouw toegewezen gemeenten.
• Je staat in voor zowel reactieve, bemiddelende en proactieve handhaving.
• Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het handhavingsdomein: de burgemeester, de omgevingsambtenaren, de
politie, de afdeling handhaving, het parket, het Vlaams Gewest.
Je voert daarbij onder meer volgende taken uit:
• Uitwerken en uitvoeren van een meerjarig beleidsplan inzake lokale handhaving en de jaarlijkse
actieplannen/prioriteitenkader omgevingshandhaving
• Het uitwerken van een intern eenvoudige procedurele aanpak en optimale werking in samenwerking met de betrokken
gemeentelijke diensten
• Constructief samenwerken met alle betrokken actoren zoals de politiezones afdeling handhaving en andere
handhavingsactoren
• Juridisch en beleidsmatig adviseren en begeleiden van complexe dossiers of specifieke vragen in dossiers mbt handhaving
• Uitvoeren van de diverse handhavingstaken inzake stedenbouw en milieu, o.a. uitvoeren van controles op het terrein, geven
van raadgevingen en aanmaningen, opmaak van PV’s en verslagen van vaststelling, uitwerken van bestuurlijke maatregelen,
vorderen van gerechtelijke maatregelen en aangaan overeenkomsten minnelijke schikking
• De gemeenten vertegenwoordigen in contacten en vergaderingen met andere instanties mbt het aspect handhaving
• Nauwlettend volgen van de regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening en milieu
• Bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied
De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van WVI (te Brugge) als de betrokken West-Vlaamse lokale overheden.
Jouw kennis
Je hebt een professionele kennis van:
• de milieuregelgeving die onder de toezichtopdrachten van de lokale toezichthouder milieu valt
• het Decreet algemene bepalingen Milieubeleid en het Milieuhandhavingsbesluit
• de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de ruimtelijke
ordening
• het handhavingsdecreet en de uitvoeringsbesluiten
• de relevante aspecten van administratief recht
• de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer m.b.t. handhaving
• technische milieukennis omvattende kennis inzake de relatie tussen activiteiten en de effecten op mens en leefmilieu,
milieukwaliteitsnormen, gegevensanalyse technieken, technologische eisen, maatregelen ter preventie van verontreiniging,
beheersingstechnieken, …
• het planologisch instrumentarium
Verder beschik je over een basiskennis van:
• courante computertoepassingen

Je competenties
De focus van de competenties ligt op:
• analyserend vermogen: een probleem duiden in zijn verbanden, heldere analyses maken en onderbouwde genuanceerde
beslissingen nemen.
• communicatieve vaardigheden: zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen
• flexibiliteit: ontwikkelingen doorzien en kan daar snel op inspelen
• initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen
• integriteit: handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en
transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen.
• klantgerichtheid: actief meedenken met de klant
• kwaliteitsgerichtheid: ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren + nauwkeurigheid
• netwerken: ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie/afdeling en
deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
• onderhandelingsvaardigheid: in staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen +
conflicthantering: op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen of ruzies en deze helpen oplossen. +
overtuigingskracht: instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gepast aanwenden van autoriteit,
beïnvloedingsmethoden en goed onderbouwde argumenten.
• planning- en organisatievermogen: eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren
• samenwerken: anderen helpen en overleg plegen
Ons aanbod
• Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en
met het collegiaal netwerk van WVI.
• WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
• We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je master- of
bacheloropleiding en werkervaring.
• Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend
pensioenverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, hospitalisatieverzekering…
• Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets,
leasewagen of bijkomende verlofdagen…
• Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding en een ruime tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer.
• We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI.
• We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een
smartphone met split-bill abonnement.
• We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen,
glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.
Voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen
• Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit inzake milieu, of
gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van handhaving en/of milieu.
• Je bent in het bezit van een diploma lokale toezichthouder milieu of je bent bereid dit op korte termijn te behalen.
• Relevante ervaring is een pluspunt.
• Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand
van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
• Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de
werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen wagen.

LANDMETER
Je komt terecht in onze afdeling civiele bouwwerken: de wieg van de groep én nog
steeds een belangrijke divisie. Jan De Nul Group focust op complexe projecten en
biedt klanten, privé of publiek, een totaalpakket op maat. Veiligheid en kwaliteit staan hierbij centraal. Onze technische expertise en
jarenlange ervaring, zorgt ervoor dat wij tot de absolute top behoren. De grootste sluis ter wereld in Antwerpen, een innovatieve kade in
Panama, het duurzame en architecturaal hoogstaande Résidence Palace in Brussel of de integrale A11. Allemaal Jan De Nul Group!
Als Landmeter sta je mee in voor het organiseren van het meetwerk op de toegewezen werken in overeenstemming met de planningen
en vastgestelde uitvoeringsmethodes. In functie van de uitvoering verzamel je gegevens zodat de werken correct kunnen uitgevoerd
worden.
Jouw taken en verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van opmetingen en uitzetwerk op de werven in uitvoering.
• Verwerken van de opmetingen met gespecialiseerde software en uitwisseling van het interne studiebureau.
• Aanleggen en bijhouden van een duidelijk dossier inzake de activiteiten.
• Overleg en communicatie met de werfleiding over de uitgevoerde opmetingen en uitgezette punten.
• Gegevens leveren van het opstellen van de as-built documenten en uitvoeren van tegensprekelijke plaatsbepalingen als de
opdrachtgevers daarom vragen.
• Onderhouden van de apparatuur die ter beschikking gesteld wordt.
Profiel
Je bent in het bezit van een diploma Master Industriële Wetenschappen optie Landmeten, Master Geografie, Geologie of Bachelor in de
richting Landmeten. Je hebt een sterk ruimtelijk inzicht, kennis van de verschillende meettoestellen is een must. Je rapporteert
nauwkeurig, bent zelfstandig en weet van aanpakken. Je bent flexibel wat betreft verplaatsingen en werkuren.
Je wordt tewerkgesteld op onze werven in België.
Wat bieden wij
• Via de JDN-Academy & Training Days bieden we jou een permanent opleidingstraject aan dat start met een opleiding van 4 à 5
weken.
• Een caring culture: via ons FIT-programma waken we over jouw welzijn. Er is aandacht voor beweging, voeding en een gezonde
work-life balance.
• De kans om samen met je collega’s het verschil te maken, je te onderscheiden door creativiteit, innovatie en duurzaamheid.
• Door multidisciplinaire teams samen te stellen op maat van elk project, zetten we de juiste persoon steeds op de juiste plaats.

MEDEWERKER TOERISME & RECREATIE
De Merode vzw heeft als doel de Merode te ontwikkelen tot een landschapspark. De Merode is een gebied met
authentieke landschappen, waar natuur en landbouw mekaar afwisselen, gekleurd door onroerend en
cultureel erfgoed. In het landschapspark worden die kwaliteiten verder versterkt. Dat decor schept talrijke
opportuniteiten voor duurzaam ondernemen, toerisme en recreatie. De vzw werkt op een gebiedsgerichte
manier aan complexe, bovenlokale kansen en knelpunten met betrekking tot landschap.
Om deze opdrachten waar te maken beschikt de vzw over een uitgebreid netwerk van bovenlokale en lokale
besturen, eigenaars en beheerders, erfgoedhouders, landbouwers en ondernemers.
Als medewerker toerisme & recreatie maak je deel uit van het Merodeteam met als kerntaak de opmaak en uitvoering van een toeristischrecreatieve visie voor landschapspark de Merode. Dit gebeurt in samenwerking met andere partners zoals de betrokken gemeenten en
provincies, Kempens Landschap, Natuurpunt, ...
Binnen het Merodeteam ben jij verantwoordelijk voor de opmaak van een toeristisch-recreatieve visie voor landschapspark de Merode, de
ontwikkeling van toeristische producten en de promotie van het landschapspark. Je doet dat in samenwerking met de relevante partners.
Jouw takenpakket
• Je bent het aanspreekpunt m.b.t. toerisme & recreatie voor de Merodepartners
• Je geeft advies rond toerisme & recreatie aan de anderen inhoudelijke werkingen van landschapspark de Merode en projecten
in het gebied
• Je zorgt voor de voorbereiding van agendapunten rond toerisme & recreatie voor de vergaderingen van de vzw
• Je zorgt voor de opmaak en uitrol van een strategie en een actieplan voor de volgende ambitie van het landschapspark de
Merode: ‘Landschapspark de Merode biedt ruimte voor het welzijn van inwoners en gasten tussen natuur en erfgoed’
• Je zet projecten op ter uitvoering van de strategie samen met de relevante partners
• Je zorgt voor de ontwikkeling van toeristische producten van het landschapspark de Merode
• Je coördineert promotiecampagnes van het landschapspark de Merode
• Je zorgt voor de coördinatie van de werkgroep toerisme
• Je zorgt voor de opvolging van de werkgroepen toerisme & recreatie Sigma Grote Nete en Sigma Demer
Jouw profiel
• Je beschikt over minimum een masterdiploma. De voorkeur gaat uit naar minimum 5 jaar relevante beroepservaring.
Als medewerker toerisme & recreatie beschik je over volgende kenniscompetenties:
• Je hebt goede kennis van en affiniteit met duurzaam en innovatief toerisme (bij voorkeur uit de streek)
• Je bent vertrouwd met de volgende thema's: vrijetijdsbeleving, toerisme en recreatie
• Je hebt kennis van presentatietechnieken en werken met groepen schrikt je niet af
• Je hebt goede kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, internet)
Jouw ervaring en kennis van onderstaande materie vormt zeker een pluspunt:
• GIS, Projectmanagement, Openbaar bestuur
Je beschikt hiernaast ook over onderstaande gedragscompetenties:
• Samenwerken en netwerken
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Plannen en organiseren
• Probleemanalyse en probleemoplossend vermogen
• Initiatief en resultaatsgerichtheid
Bijkomende aandachtspunten
• Je beschikt over een rijbewijs B
• Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (sporadisch avond- en weekendwerk)

PROJECTMEDEWERKER LANDSCHAP (X2)
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw Oud-Turnhout, Flemish Region, Belgium

PROFIEL 1 - LANDSCHAPSONTWERPER
• Je begeleidt onze landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en
administratieve uitwerking, opmaak bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de
werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de
terreinwerken.
• Je draagt landschap uit als strategie om tot kwalitatieve inrichting, projecten en samenwerkingen te komen.
• Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond landschapskwaliteit.
• Je adviseert collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten.
• Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee
algemene taken op in het belang van de vzw.
PROFIEL 2 - COÖRDINATOR LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED (LOB)
• Je bouwt het Loket Onderhoud Buitengebied uit in het werkingsgebied van RLKGN. Je bent daarvoor het aanspreekpunt voor
onze partners (in eerste instantie de gemeentebesturen, later ook verenigingen en particulieren) inzake beheer en onderhoud
van kleine landschapselementen, klein bouwkundig erfgoed en recreatieve randinfrastructuur. Je overtuigt toekomstige
klanten van de meerwaarde van het LOB en onderneemt hiervoor de nodige stappen, zoals de opmaak van contracten en
bestekken.
• Je coördineert de technische aspecten van het LOB gaande van inventarisatie, visievorming, beheerplanning en –uitvoering en
monitoring. Je bent het aanspreekpunt voor derde partijen (studiebureaus, sociale economie, boomverzorgers, …) die delen van
deze taken in opdracht uitvoeren.
• Je onderhoudt de digitale aspecten van het LOB en overlegt op regelmatige basis met de LOB-collega’s van de andere
regionale landschappen.
• Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond beheer en onderhoud van het
buitengebied.
• Je adviseert collega’s bij beheer en onderhoud van landschapselementen (laanbomen, houtkanten, veteraanbomen, bermen, …)
in het kader van hun projecten.
• Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee
algemene taken op in het belang van de vzw.
Jouw profiel (voor beide functies)

Voorwaarden
•
•
•

Je bent landschapsarchitect, -ontwerper, geograaf, bioloog, ingenieur of een gelijkwaardige opleiding rond landschap, erfgoed,
natuur en/of groen
Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen
Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken

Competenties
•
•
•
•

Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt
Je bent communicatief en beschikt over de nodige sociale vaardigheden
Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt
Je bent vertrouwd met projectmatig werken

Extra troeven
•
•

Je kan werken met GIS, Photoshop en/of VectorWorks
Je hebt affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Ons aanbod
• Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng en occasioneel thuiswerk mogelijk
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Standplaats: Pastorie Oosthoven, Polderstraat 33 in Oud-Turnhout (voorlopig telewerk)
• Verloning volgens barema B1 van de provinciale overheid met opname eventuele relevante anciënniteit. Paritair Comité 329.1
• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling
• Een maatschappelijk relevante job in een leuk team van enthousiaste collega's

PROJECTMEDEWERKER WATERBEHEER
Verschillende stappen kunnen genomen worden om wateroverlast en droogte te vermijden. Een
integrale aanpak is noodzakelijk: gericht op de waterketen én de leefomgeving.
Voor ons Projectteam Integraal Waterbeheer zijn wij op zoek naar een leuke collega! Als
projectmedewerker geef je de ruimte binnen steden en gemeenten mee duurzaam vorm om een
antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van de toekomst.
Functie
Als projectmedewerker Waterbeheer werk je mee aan verschillende projecten voor en met onze klanten. Samen met het team maak je
conceptontwerpen voor het beheersen van het hemelwater en de vernieuwing van het afvalwaterstelsel.
Verder werk je een gedragen ruimtelijke visie uit voor een klimaat robuust watersysteem en vertaal je de behoeften van de klant naar
een concrete en haalbare oplossing. Je brengt de noden en knelpunten in kaart, vertaalt deze in diverse mogelijke oplossingsscenario’s
die voldoen aan de eisen van de belanghebbende actoren. Je neemt deel aan vergaderingen met diverse stakeholders en verzorgt
rapportage- en presentatiemateriaal.
Tot slot sta je in voor de hydraulische berekeningen voor hemel- of afvalwater en ben je technisch betrokken bij de projecten. Je
coördineert (op termijn) het ondersteunend (internationaal) ontwerpteam zowel op gebied van kwaliteit als planning.
Profiel
•
•
•

•
•

•
•

Aanbod
•
•
•

•
•
•

Je beschikt over een master diploma (Geografie, Geomatica, Geologie, Bio-ingenieur, Industrieel Ingenieur, Ruimtelijke
Planning,…)
Een eerste werkervaring in waterbeheer of rioleringsprojecten is mooi meegenomen. Studeer je binnenkort af of ben je net
afgestudeerd en ben je enthousiast over de functie, is dit eveneens prima!
Een goed ruimtelijk inzicht en een logisch redeneervermogen komen in deze job van Projectmedewerker alvast goed van pas:
je vertaalt jouw onderzoek, berekeningen en resultaten in een correcte rapportage. Complexe berekeningen aan de hand van
Excel templates of GIS schrikken je dan ook niet af.
Verder handel je resultaat- en kwaliteitsgericht waarbij je tijdig knelpunten signaleert en op zoek gaat naar geschikte
oplossingen.
Bij Arcadis krijg je de ruimte, vrijheid en nodige ondersteuning om ervoor te zorgen dat jouw kennis en ontwikkeling binnen je
vakgebied steeds up-to-date blijft. Je krijgt de kans om je verder te ontwikkelen en te groeien, waarbij je “knowledge sharing”
hoog in het vaandel draagt.
Je houdt ervan om in team te werken, te sparren met collega’s en om in overleg te gaan met de opdrachtgevers. Hiervoor
beschik je over vlotte communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als eventueel ook het Engels.
Je werkt vlot met MS Office (Excel/Word). Kennis van Autocad, Infoworks ICM, MapInfo, GMS (modflow), Wanda, ArcGIS of QGIS is
een plus maar geen vereiste.

Je komt terecht in een boeiende en aangename werkomgeving waar ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden centraal
staan.
Jouw job heeft zin. Je werkt in een maatschappelijk betrokken bedrijf. Wij geloven dat samenwerking leidt tot meer
waardevolle en innovatieve ideeën.
Diversiteit verscherpt onze concurrentiepositie en draagt bij aan de kracht van het bedrijf. Daar pluk jij elke dag de vruchten
van. Daarom promoten wij zeer actief een werkomgeving waarin elk individu gelijke kansen krijgt om zijn/haar potentieel te
ontplooien.
Je geniet een evenwichtige work-life balans met flexwerk, glijdende werkuren en thuiswerk.
Je krijgt een uitgebreid pakket extralegale voordelen: maaltijdcheques, een groeps- en hospitalisatieverzekering, extra
verlofdagen, kortingen voor je privé aankopen, ecocheques, …
En ook dit nog: met het Flex Income Plan stem je je loon perfect af op jouw privé- en professionele situatie.

SENIOR ADVISEUR MILIEUEFFECTEN & MOBILITEIT
Antea Group is een van de grootste en meest toonaangevende studiebureaus van België met vestigingen in
Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Namen. Onze activiteiten kaderen binnen de sectoren milieu,
infrastructuur, water en ruimte en staan garant voor een multidisciplinaire aanpak. Onze missie: wij willen
klanten gidsen naar projecten die relevant zijn in deze steeds veranderende omgeving. Zowel overheden,
instellingen als bedrijven doen beroep op de uitgebreide know-how van onze gespecialiseerde medewerkers.
Een belangrijke sleutel tot succes is onze projectmatige aanpak. Die bereik je enkel dankzij gemotiveerde
medewerkers
In het omgevingsbeleid spelen geïntegreerde processen, waarbij ruimtelijke en mobiliteitsaspecten samen worden afgewogen, steeds
meer een hoofdrol (bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten, complexe projecten, stadsontwikkelingsprojecten). In dit kader zijn wij op
zoek naar een Senior Adviseur Milieueffecten en Mobiliteit.
Wat ga je doen?
• Als senior adviseur ben je betrokken bij beleidsvragen en onderzoek naar de abiotische milieugevolgen (lucht, geluid,
gezondheid) van mobiliteit gerelateerde plannen en projecten. Je rapporteert over effectvoorspelling en maatregelen voor
thema’s als mobiliteit, geluid- en luchtkwaliteit teneinde een doordachte afweging te ondersteunen van ruimtelijke en
mobiliteitsaspecten.
• Je krijgt de kans om verantwoordelijkheid op te nemen in het coördineren van opdrachten, zowel inhoudelijk als procesmatig.
Je onderhoudt operationele contacten met alle betrokkenen en laat de samenwerking soepel verlopen.
Wie ben jij?
• Je hebt een hogere opleiding genoten met een sterke affiniteit inzake milieu (bio-ingenieur, geografie, milieuwetenschappen,
…) of mobiliteit (verkeerskunde).
• Je hebt interesse voor onze leefomgeving en de inrichting van de ruimte in het algemeen en de thematiek rond mobiliteit en
hieraan gerelateerde geluid- en luchtkwaliteit in het bijzonder.
• Je hebt een goede kennis van milieueffectenrapportage & mobiliteit en de hieraan gerelateerde effecten inzake geluids- en
luchtkwaliteit i.r.t. effectvoorspelling en –beoordeling. Beschikken over een MER-erkenning (in het bijzonder in de discipline
lucht, geluid, gezondheid of mobiliteit) is een pluspunt.
• Je beschikt over GIS-vaardigheden en/of kan werken met modellen om de geluids- en/of luchtkwaliteitsimpact van projecten
te berekenen (bv. IFDM Traffic, CAR Vlaanderen).
• Je hebt ruime relevante werkervaring in het vakgebied rond milieu en mobiliteit.
• Je hebt een grondige actuele kennis van milieueffectrapportage in het kader van Omgevings-vergunningsprocessen,
Planbesluitvormingsprocessen of Complexe Projecten.
Waarom Antea Group?
• Antea Group gelooft in het creëren van carrièremogelijkheden, niet van werkaanbiedingen. Geleid door een cultuur van
empowerment, high performance en samenwerking, moedigen we onze mensen aan om een actieve rol te spelen in hun
ontwikkeling en trots te zijn op hun prestaties.
• We bieden je een boeiende en aangename werkomgeving waarin kennis ontwikkelen en innoveren hoog in het vaandel staat.
We hechten veel belang aan ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen initiatief en verantwoordelijkheid. We beschikken
over een ruime waaier van opleidingen waarbij we inzetten op jouw talenten.
• Verder bieden we je een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen, zoals een flex income plan,
maaltijdcheques, een groeps- en hospitalisatieverzekering, …

SPECIALIST OVERHEIDS- EN GROEPSMONITORING EN RAPPORTERING KLIMAAT/ENERGIE
Wij zijn wereldwijd nummer één in chemie door onze intelligente oplossingen voor klanten én voor een
duurzame toekomst. Onze 3000 collega’s vormen samen een divers team en zijn gespecialiseerd in productie,
logistiek, techniek, labo, energiemanagement maar ook veiligheid, milieu, communicatie enzoverder. Onze diversiteit maakt ons sterker!
Daarnaast creëren we bij BASF carrières, er is dan ook een breed palet aan carrière mogelijkheden, in België en internationaal.
Wij zijn op zoek naar een Specialist overheids- en groepsmonitoring en rapportering klimaat/energie die deel wil uitmaken van ons
boeiend bedrijf.
Functieomschrijving
Binnen het team waken we over het nationale en regionale beleid en evalueren we de impact ervan op de productiesite in Antwerpen, dit
zowel voor klimaat-, energie- en milieuthema’s.
• Je staat in voor de opvolging van de jaarlijkse CO2-monitoring en rapportering zowel voor interne doeleinden als naar
overheidsinstanties.
• Je volgt daartoe de evoluties in de regelgeving op en bekijkt mee hoe de vertaalslag naar de site gemaakt kan worden.
• Je voorziet ondersteuning naar de diverse diensten en productiebedrijven in het kader van rapportering en compliance en bent
hiervoor het interne aanspreekpunt.
• Daarnaast werk je mee aan de verdere kennisopbouw en digitalisering op basis van een doorgedreven data-analyse en
kwalitatieve verwerking.
o Omzetting en opvolging van maatregelen in kader van compliance met betrekking tot emissiemonitoring en
(overheids)rapportering en communicatie/coördinatie van klimaat-relevante thema's naar de site of individuele
productiebedrijven toe.
o Op stand houden van monitoringplannen en voorbereiden van de jaarlijkse emissie- en aanverwante verslagen voor
broeikasgassen en energie-efficiëntie en mee begeleiden van de interne en externe audits die ermee gepaard gaan.
o Verbeteren van inzichten en procesmatig aligneren van financiële impact en kostenallocatie.
o Ondersteuning in de vorm van data-integratie en verwerking met het oog het verbeteren van datatools en opbouw
kennis rond interacties klimaat/energie/milieu samen met de betrokken collega’s.
o Opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen BASF als intern aanspreekpunt voor klimaat- en
energierelevante gegevens.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt interesse in rapportering en controlling m.b.t. klimaat, energie en milieu .
Je hebt affiniteit met dataverwerking en -analyse en goede analytische vaardigheden.
Je hebt oog voor detail en zorgt voor kwaliteit in je dossier- en tekstbeheer.
Je bent een teamplayer, klantgericht en hebt heldere communicatievaardigheden.
Je toont ondernemerschap.
Relevante werkervaring en ervaring met dataverwerkingstools is een plus.

Jobgerelateerde competenties
• Domein: Onderzoek
• Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en actualiseren
• De methodes en middelen voor studies en ontwerp en hun uitvoering bepalen
• Een project leiden
• Oplossingen en technische en technologische evoluties ontwikkelen
De kenmerken en eisen van het project bestuderen
• Testen uitvoeren
De resultaten analyseren
Het product en proces op punt stellen
• Programma's voor onderzoek en ontwikkeling bepalen en coördineren
• Samenwerkingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met scholen, universiteiten, technische centra, ... ontwikkelen
en coördineren
• Theoretische modellen ontwerpen (berekening, simulatie, modellering, ...)

Aanbod
•
•
•

•
•
•
•

Een uitdagende en dynamische job met een leuke werksfeer in een stabiel bedrijf.
Een warm welkom tijdens onze onthaaldagen en begeleiding door een meter of peter.
Een groeiend salarispakket met keuzemogelijkheden (tablet / laptop / smartphone voor privégebruik,…), een mobiliteitsbudget
(leasefiets / leasewagen,...), een jaarlijkse bonus, een forfaitaire netto vergoeding, een pensioenplan, hospitalisatie- en
ambulante zorgverzekering voor jou en je gezinsleden,...
Een goede work-life balance! Je hebt flexibele werkuren en 38 dagen vakantie. Occasioneel thuiswerk is zeker mogelijk.
Een goed gevulde maag door ons uitgebreid aanbod in het bedrijfsrestaurant, maandelijkse fruitbedeling en maaltijdcheques.
Alternatieve mogelijkheden om naar de site te komen zoals gratis busvervoer, carpoolmogelijkheden, ...
Kansen voor zelfontwikkeling door een groot opleidingsaanbod en een interne jobmarkt.

SURVEYOR
De survey-afdeling is verantwoordelijk voor de organisatie van de landmeetkundige
en hydrografische opmetingen die uitgevoerd worden vóór, tijdens en na de baggerof offshorewerken. Hierbij wordt met de meest moderne apparatuur gewerkt.
Voor de continue uitbreiding van de afdeling zoeken wij enthousiaste nieuwe
collega's. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring word je ingezet op één van de
verschillende projecten wereldwijd.
Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Set-up van de survey-werkzaamheden bij de opstart van het project: installatie van de apparatuur (peilingapparatuur,
getijdenmeters, apparatuur i.v.m. plaatsbepaling systemen, ...).
• Bepalen van de meest geschikte peilingmethode.
• Het uitvoeren van de metingen.
• Berekenen van de uitgevoerde baggerhoeveelheden.
• Opmaken van kaarten aan de hand van specifieke software.
• Onderhoud en kalibratie van de verschillende 'hightech' systemen.
• Aanspreekpunt m.b.t. plaatsbepaling systemen aan boord van de schepen.
• Rapportering i.v.m. de werkzaamheden naar het lijnmanagement.
• Opvolging van de werkzaamheden van lokale Surveyors.
• Up to date houden van de Survey administratie.
Profiel
Je beschikt over een diploma Industrieel Ingenieur Bouwkunde, Hydrografie, Elektronica, Geologie, Geografie of Topografie. Je bent
bereid om te werken op onze wereldwijde projecten volgens een 2:1 rotatiesysteem, hierbij verblijf je twee maanden op project, gevolgd
door 1 maand verlof.
Wat wij bieden
• Via de JDN-Academy & Training Days bieden we jou een permanent opleidingstraject aan dat start met een opleiding van 4 à 5
weken.
• Een caring culture: via ons FIT-programma waken we over jouw welzijn. Er is aandacht voor beweging, voeding en een gezonde
work-life balance.
• De kans om samen met je collega’s het verschil te maken, je te onderscheiden door creativiteit, innovatie en duurzaamheid.
• Door multidisciplinaire teams samen te stellen op maat van elk project, zetten we de juiste persoon steeds op de juiste plaats.

