Vacature

Word jij onze nieuwe

Project Manager (m/v/x) Natuur?

Wij hebben jouw groene vingers nodig om samen zaadjes te planten voor een mooiere
toekomst. Geloof jij ook dat (re)connectie met de natuur o zo belangrijk is in het
beschermen en verduurzamen van onze planeet? Kom dan als gedreven projectmanager
het enthousiaste team natuur versterken en draag jouw steentje bij. Samen maken we
natuurbeleving weer natuurlijk vanzelfsprekend.
Over GoodPlanet Belgium
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een
duurzame samenleving. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en
planten we zaadjes voor verandering. We maken duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en
aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en
activeren onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en
volwassenen over heel België.
Ontdek meer op onze website: goodplanet.be/nl/over-ons

Jouw rol en taken:
•

•

Als Project Manager volg je van A tot Z een aantal natuur(educatieve) projecten op met als
focus: Tiny Forests® en bloemenweiden.
o Je kan een projectplanning en -budget inschatten, opstellen en uitvoeren.
o Je onderhoudt de contacten met de partners en geldschieters.
o Je verzorgt de interne en externe communicatie van jouw projecten.
o Je verzorgt samen met het team de pedagogische inhoud van je projecten.
o Je maakt de interne en externe inhoudelijke en financiële rapporten op.
o Je zorgt voor het voortbestaan van de projecten in de toekomst.
o Je meet de impact van je projecten.
Als ervaren Project Manager:
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o Draag je ook je steentje bij aan de ontwikkeling en ondersteuning van het
programma natuur.
o Kan je ook minder ervaren projectmanagers adviseren en begeleiden.
o Zal jou gevraagd worden de rol als SPOC op te nemen tegenover een partner
waarvoor verschillende projecten werden opgestart.

Dit profiel zoeken we :
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Je hebt minimaal 3 jaar op een succesvolle manier projecten geleid, ook projecten met een
grote complexiteit. Je bent in staat om meerdere projecten tegelijkertijd te beheren.
Jouw uitstekende communicatieve vaardigheden maken van jou een gedreven netwerker.
Je kan ook met meerdere soorten partners overweg (openbaar, privé…) en hebt specifiek
ervaring in het samenwerken met bedrijven.
Je beschikt over een zeer goede thematische expertise van het thema natuur, in het
bijzonder: biodiversiteit, bomen, bloemen en bijen. Ervaring in natuurinrichting is een
pluspunt.
Je hebt interesse of een eerste ervaring met burgerwetenschap (citizen science).
Je bent op de hoogte of wil graag op de hoogte zijn van de pedagogische principes van EDO
(educatie voor duurzame ontwikkeling).
Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden:
o Je bent klantgericht en beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om
op een vlotte, professionele manier contacten te leggen.
o Je bent bereid je flexibel op te stellen en kan autonoom werken, steeds gemotiveerd
om je eigen prestaties te verbeteren.
Je beschikt over volgende people-managementvaardigheden:
o Je coördineert taken en medewerkers om je project vlot te laten verlopen en je
projectdoelen te behalen.
o Je bent een goede coach: je motiveert en stimuleert anderen tot persoonlijke
ontwikkeling.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede actieve kennis van het
Frans. Je kan je ook redden in het Engels.
Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig.
Je kent het standaard Microsoft Office pakket. Ervaring met CRM is een plus.
Je bent op korte termijn beschikbaar.

Dit bieden we je:
•
•
•
•

Een voltijds contract (38u) of bespreekbaar.
Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team.
Mogelijkheid tot thuiswerk (ook na deze corona-tijden) met thuiswerkvergoeding.
Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.

•
•
•
•
•

Correcte verloning volgens barema.
Een 13e maand.
Een maaltijdcheque per gewerkte dag.
Een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets.
Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer.

Zo kan je solliciteren:
Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie PM natuur” naar
vacature@goodplanet.be

Selectieprocedure
1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv
2) Sollicitatiegesprekken op kantoor in Brussel
3) Indiensttreding: bij voorkeur begin september

