vacature

Bij Natuurinvest investeren wij, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, in projecten
die de beleving van de natuur vergroten. We stellen gebouwen en gebieden van het Agentschap
voor Natuur en Bos ter beschikking van het publiek voor langdurige concessies of kortlopend
zaalverhuur, evenementen, fotoshoots en filmopnames.
Om onze Natuurlocaties verder uit te bouwen is Natuurinvest op zoek naar een visionaire, creatieve
en hands-on

Verantwoordelijke locatieverhuur events
en films
Jouw uitdagingen
Je bent een drijvende kracht in het profileren van natuurdomeinen van het Agentschap Natuur en Bos als
trekpleister voor het publiek voor het organiseren van evenementen, foto- of filmopnames en vergaderingen.
Je regelt alle aspecten van onze bestaande korte termijn verhuurcontracten
 Je ontwikkelt samen met de natuurbeheerders een duidelijk kader en afspraken voor de verhuur
 Je behandelt binnenkomende aanvragen (per telefoon, mail…) en maakt het contract op
 Je maakt afspraken met de plaatselijke verantwoordelijken (bv. de beheerders van de domeinen waar
gefilmd wordt of het evenement plaatsvindt)
 Je volgt de contractuele verplichtingen en betalingen op, alsook eventuele schadegevallen
 Je bewaart een overzicht van alle lopende dossiers en rapporteert hier regelmatig over
Binnen Natuurinvest bouw je mee aan de verdere groei van Natuurlocaties.be en de inkomsten uit het verhuur
van locaties
 Je verzorgt de prospectie naar nieuwe klanten, locaties en communicatiekanalen
 Je onderhoudt contacten met alle betrokken belanghebbenden (natuurbeheerders, gemeenten…) en zorgt
ervoor dat ze mee hun schouders zetten onder ons verhaal
 Je gaat overeenkomsten aan met dienstverleners (eventbureaus, cateraars…) om de locaties meer en
efficiënter te verhuren
 Je communiceert interessant nieuws over de evenementen en activiteiten, in overleg met het team
communicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos, en houdt de website up-to-date
Je bouwt nieuwe producten uit om event- en filmverhuur uit te bouwen
 Je zorgt dat standaardpakketten voor specifieke doelgroepen (bedrijven, verenigingen, toeristische
dienstverleners, sportorganisaties...) uitgewerkt en in de praktijk gerealiseerd worden
 Je vindt nieuwe bronnen van inkomsten (vrijwillige donaties, team building…)
 Je zorgt voor de opwaardering van de locaties met meeste potentieel

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be

vacature

Jouw profiel
 Je beschikt minstens over een bachelordiploma in een economische of commerciële richting, of hebt
gelijkwaardige kwalificaties door werkervaring
 Ervaring gerelateerd aan het plannen en organiseren van events, business development of
projectmanagement is een must
 Je voelt je thuis in de economische valorisatie van natuurdomeinen en natuurbeleving
 Je maakt een helder en gedragen plan op voor jezelf en anderen met doelen en activiteiten en volgt de
voortgang en gemaakte afspraken op. Je plant je werk zo dat je meerdere dossiers tegelijk regelt en het
overzicht behoudt
 Je wisselt graag uit met collega’s over de aanpak van event- en filmverhuur. Je zoekt steeds manieren om
de werking te verbeteren.
 Je onderneemt concrete acties om de wensen en behoeften van klanten en stakeholders te kennen en past
de diensten aan op basis van deze noden
 Je slaagt erin praktische oplossing te vinden die verschillende partijen tevreden stellen. Je onderneemt
acties om tot gezamenlijk resultaat te komen over organisatiegrenzen heen
 Je slaagt erin altijd klantgericht te zijn, zonder in te boeten aan assertiviteit
 Je deinst niet terug van de praktische en organisatorische aspecten: contracten opmaken, plaatsbezoeken,
verzekeringen en waarborgen nagaan enz.
 Je hebt een rijbewijs B

Ons aanbod
 Een voltijds contract van onbepaalde duur
 Als je occasioneel op een zaterdag of zondag aan de slag bent kan je die dag achteraf recupereren
 De kans om een uitdagende functie uit te oefenen waar je vaak in unieke gebieden komt en je creativiteit
z’n gang kan laten gaan
 Een werkstek op onze burelen in Hoeilaart, Brussel of Gent én een flexibele werkorganisatie (glijdende uren,
telewerk...)
 Deel uitmaken van een leuk en gemotiveerd team dat graag van elkaar leert en dat inspringt voor elkaar
 Een stimulerende verloning met extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen
 Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst
of handicap. Laat iets weten als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie

Interesse?
Stuur uiterlijk 24/05/2019 je cv en motivatiebrief naar hr.solutions@vld.be
Voor

inhoudelijke

vragen

over

de

functie

kan

je

Jacinte

Monsieur

contacteren

via

jacinte.monsieur@vlaanderen.be. Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je Danny Ingels contacteren
via danny.ingels@vlaanderen.be.

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be

