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 ‘Senior wetenschappelijk medewerker / bioloog’ 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.

Senior wetenschappelijk medewerker
Indiensttreding - onmiddellijk
Takenpakket
Je takkenpakket is divers en bestaat uit 3 hoofdtaken
1. Wetenschappelijke ondersteuning
2. Project begeleiding
3. Ondersteuning Jachtsector
Wetenschappelijke ondersteuning
- je bent deskundige en eerste aanspreekpunt voor dossiers inzake faunabeheer binnen de organisatie. Je
werkt hierbij nauw samen met de collega’s binnen ons Kenniscentrum, met wildbeheereenheden en met
onze afdeling beleid;
- door literatuuronderzoek, data-analyse, denk- en rekenwerk en uitwisseling van ideeën met overheden,
middenveldorganisaties, jagers, internationale zusterverenigingen, onderzoekers en collega's kom je tot
bruikbare voorstellen ter verbetering van het faunabeheer en tot creatieve oplossingen;
- je draagt vanuit je kennis en met wetenschappelijke insteek bij aan de opmaak van visienota’s en
beleidsadviezen omtrent het faunabeheer en het beheer van inheemse en uitheemse soorten;
- je houdt je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied op regionaal, landelijk en Europees
niveau en signaleert trends, ontwikkelingen en kansen;
- onderhouden en ontwikkelen van een relevant netwerk in binnen- en buitenland;
- ontwikkelen van nieuwe concepten voor de toepassing van alternatieve beheervormen;
- je initieert, begeleidt en bewaakt onderzoeken binnen het vakgebied faunabeheer;
- je doet de wetenschappelijke begeleiding van de deelname van HVV binnen het Vlaamse platform
wolvenoverleg;
Project begeleiding
- je beheert en begeleidt het Vlaamse patrijzenproject van HVV;
- je volgt de Vlaamse component van het INTERREG PARTRIDGE project op voor de jachtsector;
- je initieert en begeleidt projecten i.h.k.v. faunabeheer van jachtwildsoorten;
- als projectleider hou je overzicht en grip op de lopende projecten en stuur je collega's en partners aan in de
uitvoering. Het is belangrijk dat je effectief kunt handelen in complexe processen met diverse stakeholders en
belangen;
- verzorgen van presentaties;
- leveren van een inhoudelijke bijdragen aan de digitale nieuwsbrieven, ledenmagazine en website.
Ondersteuning Jachtsector
- opmaken van faunabeheerplannen op basis van de opgegeven doelstellingen en data door de
wildbeheereenheden;
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-

ondersteunen van de wildbeheereenheden;
opstellen en opvolgen van dossiers (subsidiedossiers, projectdossiers, …), rapporten en (thematische)
projecten;
hulp bij en organiseren van diverse activiteiten zoals opleidingsdagen, studiedagen, enz;
presentaties geven en voorlichtingsavonden organiseren voor wildbeheereenheden en andere
middenveldorganisaties;
contacten onderhouden met de verschillende overheden en andere middenveldorganisaties;
je rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke van het Kenniscentrum.

Profiel
-

-

je beschikt over ruime kennis en ervaring in het vakgebied ecologie en faunabeheer en is het voor jou
vanzelfsprekend anderen hierin mee te nemen;
je behaalde minimum een Master diploma. De richtingen Agro- en Biotechnologie, Milieu- en
Duurzaamheidsmanagement, Biologie, Bio-ingenieurswetenschappen of een gelijkaardige richting zijn een
pluspunt. Dit aangevuld met aantoonbare relevante ervaring uit je professionele context;
je bent vertrouwd met het buitengebeuren, concrete ervaring met het jachtgebeuren is een pluspunt;
je hebt ervaring met het werken in complexe beleids- en gebiedsprocessen;
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 kennis van het Frans en het Engels. Een
basiskennis Duits is een pluspunt.

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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