Jij 
natuur &
landschap?
www.pajot-zenne.be
info@pajot-zenne.be
02 452 60 45

Werk mee aan het behouden en versterken
van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en zachte recreatie in regio
Pajottenland & Zennevallei.
Als medewerker draagvlak schrijf je mee
aan een wervend verhaal over natuur en
landschap, dat inspireert en voor
verbondenheid zorgt.
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
werkt als vzw in 16 gemeenten in Zuidwest-Brabant.
Net als bij de andere Regionale Landschappen1
zijn dit onze troeven:
-

Integrale landschapsbenadering
Denken, doen en inspireren
Positief, creatief en efficiënt

1 www.regionalelandschappen.be

Medewerker draagvlak en communicatie (m/v…)

Onze natuur- en landschapsprojecten zijn divers: terreininrichting (plannen, opvolgen uitvoering),
draagvlak (workshops, vorming, evenementen), communicatie… Altijd en overal in overleg en met
betrekken van partners o.a. gemeenten, inwoners, landbouwers, verenigingen.
In onze kleine vzw ontwikkelen we projecten maximaal vanuit de motivatie en capaciteiten van
de medewerkers. Je krijgt de kans om in je rol te groeien met ondersteuning van de collega’s.
In praktijk kunnen de taken wat onderling verdeeld worden naar gelang noden en interesses.
Vacature medewerker draagvlak en communicatie:
Taken
Uitwerken en begeleiden van participatietrajecten met partners en inwoners
Meewerken aan pers en communicatie: streekmagazine, digitaal…
Organiseren van activiteiten en evenementen
Profiel
‘Hands on’-mentaliteit, open persoonlijkheid, sociaal
Vlotte tekstschrijver, commerciële flair en communicatief
Teamspeler, positief, flexibel
Affiniteit met regio Pajottenland & Zennevallei, natuur en landschap
Diploma hoger onderwijs of overtuigende ervaring
Microsoft Office en Adobe software stevig in de vingers
Soms avond- en weekendwerk
Rijbewijs B
Ons aanbod
Relevant streekwerk met concrete resultaten
Klein team waarin jouw inspiratie het verschil maakt
Werkplek: prachtige oude pastorie met boomgaard in Gaasbeek
Tewerkstelling: voltijds (deeltijds eventueel mogelijk in overleg)
Contract van onbepaalde duur met startdatum af te spreken
Verloning op barema B111 (vanaf 2280 bruto)
Relevante anciënniteit wordt deels meegenomen (maximum 10 jaar)
Vergoeding woon/werk en maaltijdcheques
Flexibele werkuren en recup van overwerk
Solliciteren
Informatie: Alwin Loeckx, alwin@pajot-zenne.be, 0494 236 349
Solliciteren: info@pajot-zenne.be of Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek
Solliciteren tot en met vrijdag 16 februari
Na 1ste selectie, sollicitatiegesprekken op dinsdag 27 februari

