16 november 2020

Het Kenniscentrum werkt actief aan een positieve toekomst voor de jacht in Vlaanderen en heeft een drievoudige
taak:
- De ondersteuning van de wildbeheereenheden bij hun wildbeheer door onder andere de opmaak van
faunabeheerplannen, het beantwoorden van vragen over wildbeheer-gerelateerde thema’s, informeren van
jagers over wetswijzigingen, …
- Het verzamelen van kennis over wildbeheer-gerelateerde topics.
- Het gebruik van deze kennis voor de wetenschappelijke onderbouwing van visies en standpunten van de
jachtsector.
Heb jij interesse voor een boeiende job als ‘Wetenschappelijk medewerker’ in een jong, dynamisch en multidisciplinair
team, waarbij je creatief moet omgaan met dossiers en vernieuwende projecten waarbij faunabeheer je kerntaak is en
waar het contact met wildbeheereenheden een belangrijk aspect vormt, dan is dit een job voor jou.

Wetenschappelijk medewerker
Indiensttreding - onmiddellijk
Takenpakket
-

opmaken van faunabeheerplannen op basis van de opgegeven doelstellingen en data door de
wildbeheereenheden;
ondersteunen van de wildbeheereenheden;
opstellen en opvolgen van dossiers (subsidiedossiers, projectdossiers, …), rapporten en (thematisch
projecten);
hulp bij en organiseren van diverse activiteiten zoals opleidingsdagen, studiedagen, enz.;
presentaties geven en voorlichtingsavonden organiseren voor wildbeheereenheden;
contacten onderhouden met de verschillende overheden en andere middenveldorganisaties;
je draagt op termijn ook bij aan de opmaak van beleidsadviezen omtrent het faunabeheer en het beheer van
inheemse en uitheemse soorten;
je rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke van het Kenniscentrum.

Profiel
-

-

je behaalde minimum een diploma van Bachelor Agro- of Biotechnologie, Biologie, Bioingenieurswetenschappen of Milieu- en Duurzaamheidsmanagement eventueel aangevuld met aantoonbare
relevante ervaring uit je professionele- of vrijetijdscontext;
je bent vertrouwd met het buitengebeuren, concrete ervaring met het jachtgebeuren is een pluspunt;
je bent communicatievaardig;
je bent een teamspeler met een behoorlijke dosis verantwoordelijkheidsgevoel;
je hebt gevorderde computervaardigheden: Windows, Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook);
kennis van ESRI GIS-software is een pluspunt maar geen noodzakelijkheid;
je beschikt over een rijbewijs B;
je beheerst de Nederlandse taal perfect en hebt een goede basiskennis van het Frans en het Engels.
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Aanbod
-

je verricht je taken via Tele-thuiswerk en vanop kantoor te Brussel (Schaarbeek);
je krijgt een contract van onbepaalde duur;
je komt terecht in een open en dynamische organisatie;
je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft;
je krijgt een forfaitaire onkostenvergoeding voor je thuiskantoor en internet aansluiting;
je hospitalisatieverzekering wordt vergoed door je werkgever;
maaltijdcheques behoren eveneens tot het voordeelpakket;
je aanvangssalaris wordt bepaald in functie van relevante ervaring en competenties.

Interesse voor deze vacature?
Bezorg dan een overtuigende motivatiebrief met Curriculum Vitae aan: Itzu Select
Contact: Tom Janssen Tom.Janssen@itzu.eu – Tel +32 11 28 00 50
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