
  Vacaturebericht 
  

 

pagina 1 van 2                                          Functietitel: Medewerker data verzamelen en digitalisering www.werkenvoorvlaanderen.be 

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

Natuur en Bos 
 

zoekt een jobstudent 
 

Functietitel: Medewerker data verzamelen en digitalisering 
 

Periode : juli tot september 2019 (totaal: maximum 1 maand) 
Standplaats : VAC Brussel, Herman Teirlinck, Havenlaan 88, 1000 Brussel 

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

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. 

 
JE TAKENPAKKET 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt samen met partners aan grote projecten voor het behoud, de 
bescherming en ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. Jouw taak bestaat uit het screenen van lopende 
en uitgevoerde grootschalige Europese en Vlaamse natuurprojecten en subsidiedossiers, om hieruit 
gegevens over de bijdrage aan natuurdoelen (vb. aantal ha gerealiseerd voor een bepaald habitat type) 
te verzamelen en digitaal te verwerken.  
 
JE PROFIEL 
 

• Nauwgezet 
• Plannen 
• Vertrouwd met MS Office en 0365 (vooral Excel, verder ook Word, Access) 

• Zelfstandig kunnen werken 
• Resultaatgericht 
• Basiskennis van geografische informatiesystemen (GIS), databeheer en databanktoepassingen 

zijn een pluspunt 

• Basisvoeling met natuur is een pluspunt voor de interpretatie van de gegevens 
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische 
ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! 

http://www.natuurenbos.be/
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ONS 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.  
• 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 
 
HOE SOLLICITEREN? 
 

Solliciteren kan tot en met 19 mei 2019. 

Je vult het sollicitatieformulier met de naam: 

ANB_sollicitatieformulier vakantiewerk 2019_niet groenarbeider.docx in en stuurt het naar: 

hrm.anb@lne.vlaanderen.be 

 
SELECTIEPROCEDURE 
 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende sollicitatieformulier. 

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 onderaan vermeld in de 
vacature.  

 
NOG VRAGEN? 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: 

Inge Serbruyns  

E-mail: Inge.serbruyns@vlaanderen.be 

 
 
 
De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij 
daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:Inge.serbruyns@vlaanderen.be

