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Natuur en Bos  
 

zoekt 8 jobstudenten 
 

functietitel: Groenarbeider 
 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

FUNCTIECONTEXT 

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het 
behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: 
’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende 
partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.  

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt 
daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met 
twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen 
voorbereiden. 

Meer informatie over het Agentschap voor Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be 
 
 
Groenarbeider 1  
Periode : augustus of september (maximum 1 maand) 
Standplaats : Loods Knokke-Heist (Kartinggebouw – Graaf L. Lippensdreef 7a – 8300 Knokke-Heist) 
Takenpakket : Samen met de terreinploeg beheerwerken uitvoeren in Vlaamse natuurreservaten en 
natuurgebieden. Voorbeelden van dagdagelijkse taken is onderhoud van recreatieve infrastructuur en 
afsluitingen, maaien en afvoeren (rakelen), zwerfvuil ruimen,… 
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technische onderlegd 
- Kennis van kustecosystemen is een pluspunt 

Nog vragen : contacteer Evy Dewulf 
E-mail: evy.dewulf@vlaanderen.be 
 
 
 

http://www.natuurenbos.be/
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Groenarbeider 2  
Periode : september of 15/8/2019 tot 15/9/2019 (maximum 1 maand) 
Standplaats : Loods De Panne (Koekuithof – Kromfortstraat 27 – 8660 De Panne) 
Takenpakket : Samen met de terreinploeg beheerwerken uitvoeren in de Vlaamse natuurreservaten en 
natuurgebieden. Voorbeelden van dagdagelijkse taken is onderhoud van recreatieve infrastructuur en 
afsluitingen, maaien en afvoeren (rakelen), zwerfvuil ruimen,…  
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technische onderlegd 
- Kennis van kustecosystemen is een pluspunt 

Nog vragen : contacteer Evy Dewulf 
E-mail: evy.dewulf@vlaanderen.be 
 
Groenarbeider 3 
Periode : augustus (maximum 1 maand) 
Standplaats : Loods Sint-Pieters-Leeuw Coloma (Rozentuin Coloma - Sint-Sebastiaanstraat 12 - 1600 Sint-
Pieters-Leeuw) 
Takenpakket : Groenarbeiders die bij Natuur en Bos werken, verzorgen het onderhoud van alle bos-, 
natuur- en parkgebieden in eigendom van het Vlaams Gewest.  
In de loods Coloma kom je terecht in een gemotiveerde ploeg die een divers takenpakket heeft in 
verschillende domeinen in de buurt. 
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technische onderlegd 
- Kennis van ecosystemen is een pluspunt 

Nog vragen : contacteer Werner François 
E-mail: werner.francois@vlaanderen.be 
 
Groenarbeider 4  
Periode : 15 juli tot 15 augustus (maximum 1 maand) 
Standplaats : Loods Schoten Vordenstein (Horstebaan 2 - 2900 Schoten) 

Takenpakket : Groenarbeiders die bij Natuur en Bos werken, verzorgen het onderhoud van alle 

bos-, natuur- en parkgebieden in eigendom van het Vlaams Gewest. Meer bepaald in de loods op 

domein Vordenstein kom je terecht in een gemotiveerde ploeg die een divers takenpakket heeft. 

Zo wordt er gewerkt in een parkomgeving met Oranjerietuin alsook in bos en natuur.  

 
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
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- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technische onderlegd 
- Kennis van ecosystemen is een pluspunt 

Nog vragen : contacteer ploegbaas Joris Eynatten  
GSM: 0479 91 14 50 
 
Groenarbeider 5  
Periode : juli of augustus (maximum 1 maand) 
Standplaats : Loods Zedelgem Vloetemveld (Vloetemveld 12 - 8210 Zedelgem) 
Takenpakket : Groenarbeiders die bij Natuur en Bos werken, verzorgen het onderhoud van alle bos-, 
natuur- en parkgebieden in eigendom van het Vlaams Gewest. Je zal vooral ingezet worden voor het 
onderhoud van de speelzone en de wandelpaden (maaien en afval rapen) en eventueel om boomopslag 
te verwijderen uit de heide en om maaisel af te rakelen. 
In de loods Zedelgem Vloetemveld kom je terecht in een gemotiveerde ploeg die een divers takenpakket 
heeft in verschillende domeinen in de buurt. 
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technische onderlegd 
- ervaring met bediening van machines zoals bosmaaier en kennis van ecosystemen zijn een 

pluspunt 
Nog vragen : contacteer Bart Roose 
E-mail: bart.roose@vlaanderen.be 
 
Groenarbeider 6 
Periode : juli (maximum 1 maand) 
Standplaats : Loods Meeuwen-Gruitrode Ophovenderheide (Ophovenstraat 211 – 3670 Meeuwen-Gruitrode)  
Takenpakket : Groenarbeiders die bij Natuur en Bos werken, verzorgen het onderhoud van alle bos-, 
natuur- en parkgebieden in eigendom van het Vlaams Gewest.  
In de loods Meeuwen-Gruitrode Ophovenderheide kom je terecht in een gemotiveerde ploeg die een 
divers takenpakket heeft in verschillende domeinen in de buurt. 
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technische onderlegd 
- Kennis van ecosystemen is een pluspunt 

Nog vragen : contacteer Ploegbaas Mathieu Schouteden 
GSM: 0499 94 91 76  
Groenarbeider 7  
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Periode : augustus (maximum 1 maand) 
Standplaats : Loods Ulbeek (Klinkstraat 3 – 3832 Wellen) 
Takenpakket : Groenarbeiders die bij Natuur en Bos werken, verzorgen het onderhoud van alle bos-, 
natuur- en parkgebieden in eigendom van het Vlaams Gewest.  
In de loods Ulbeek kom je terecht in een gemotiveerde ploeg die een divers takenpakket heeft in 
verschillende domeinen in de buurt. 
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technische onderlegd 
- Kennis van ecosystemen is een pluspunt 

Nog vragen : contacteer Ploegbaas Fons Hamers 
GSM: 0492 72 29 49 
 
Groenarbeider 8 
Periode : juli of augustus (maximum 1 maand, of eventueel 2 verschillende contracten van 14 dagen) 
Standplaats : Loods Groenendaal Hoeilaart (Duboislaan 14B – 1560 Hoeilaart) 
Takenpakket : Groenarbeiders die bij Natuur en Bos werken, verzorgen het onderhoud van alle bos-, 
natuur- en parkgebieden in eigendom van het Vlaams Gewest.  
In de loods Groenendaal van het Zoniënwoud kom je terecht in een gemotiveerde ploeg die een divers 
takenpakket heeft in verschillende domeinen in de buurt, met de nadruk op Zoniënwoud. 
Profiel :   

- Nauwgezet 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Resultaatgericht 
- Communicatief 
- Technisch onderlegd 
- Kennis van ecosystemen is een pluspunt 

Nog vragen : contacteer Regiobeheerder Patrick Huvenne 
E-mail: patrick.huvenne@vlaanderen.be 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 
 

AANBOD 

• Wij bieden je een leerrijke vakantiejob aan in een toffe werkomgeving.  
• Jobstudenten jonger dan 21 jaar ontvangen een salaris van 1.515,70 euro bruto per maand; 

jobstudenten die reeds 21 jaar of ouder zijn ontvangen een salaris van 1.810,40 euro bruto per 
maand. Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.  

• Per effectieve werkdag ontvang je een maaltijdcheque.  

mailto:patrick.huvenne@vlaanderen.be
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• Jobstudenten genieten van gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en hebben ook 
recht op een fietsvergoeding.  

• De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, afkomst of handicap.  

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

SELECTIEPROCEDURE  

Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende  

ANB_sollicitatieformulier vakantiewerk 2019_groenarbeider. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je 
wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  

HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste tot en met 19 mei 2019. 
Vermeld steeds goed voor welke vacature groenarbeider u solliciteert.  
 
Je vult het sollicitatieformulier met de naam:  

ANB_sollicitatieformulier vakantiewerk 2019_groenarbeider.docx in en stuurt het naar 

hrm.anb@lne.vlaanderen.be 

 

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij 

daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog. 

mailto:anb.hrm@lne.vlaanderen.be

