
  

 

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

Natuurinvest investeert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de 

beleving van de natuur vergroten. Zo zorgt Natuurinvest ervoor dat mensen volop van onze natuur 

kunnen genieten. Dat doet het samen met private ondernemers en overheidspartners. Voor een 

optimaal beheer van bos, natuur en groen in Vlaanderen, investeert Natuurinvest ook in 

programma’s die de kennis van mensen doen groeien.  

Om deze doelstellingen te realiseren, zet Natuurinvest in op vier pijlers: Inverde, Ecopedia, 

Natuurlocaties en Houtverkopen. Inverde staat synoniem voor kwaliteitsvolle opleidingen over 

bos-, groen- en natuurbeheer. We zijn dan ook marktleider in Vlaanderen.  

Om ons beleid verder te zetten en te optimaliseren is Natuurinvest op zoek naar een  

 

Learning & development manager 

Jouw uitdagingen 
 Je coacht en begeleidt een team experten in natuurbeheer 

 Je bouwt mee aan de externe strategie en de interne organisatie van Natuurinvest  

 Je staat in voor het ontwikkelen van nieuwe marktgerichte opleidingen in de natuursector 

 Je geeft mee vorm aan een innovatieve invulling van kennisdelen 

 Je begeleidt jouw team en Natuurinvest bij het inzetten van nieuwe 21ste eeuwse vormen van 

opleidingen conform de maatschappelijke trends 

 Je zorgt voor de expertise van je team leidt tot succesvolle projecten zoals Interreg, Erasmus, ESF, 

Horizon, Life), ….  

 Je bouwt een functioneel netwerk op binnen Natuur en Bos en andere stakeholders 

 Je maakt deel uit van het Management Team, dat beslist over de acties en doelstellingen van de 

organisatie.  

Jouw profiel  
 Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van Natuurinvest 

 Je beschikt over een master diploma  of gelijkwaardige kwalificaties door werkervaring 

 Je hebt een representatieve ervaring als leidinggevende  

 Je hebt voeling met digitale vormen van innovatieve communicatie, kennisdeling en digitale 

vernieuwingen inzake educatie 

 Je hebt aantoonbare ervaring met projectmanagement 

 Je hebt inzicht in processen van verandermanagement en je kan creatieve processen in de organisatie 

opzetten 

 Je hebt ervaring met het ontwikkelen en vermarkten van producten 

(opleidingen/workshops/masterclasses/online modules) 

 Je creëert een omgeving voor je team dat anderen inspireert 

v
a
ca

tu
re

  
  

  
  

  
 



  

 

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

 Je bepaalt haalbare en uitdagende doelstellingen en geeft aan hoe deze passen in de strategie van de 

organisatie 

 Je denkt buiten bestaande kaders en komt met ideeën voor nieuwe producten, processen, diensten… die 

de missie van de organisatie helpen verwezenlijken 

Ons aanbod 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur  

 De kans om een uitdagende functie waar je vaak op terrein komt te combineren met flexibele 

werkorganisatie (glijdende uren, telewerk...) 

 Een werkstek op onze burelen in Brussel, Gent of Groenendaal. Je bent bereid om regelmatig op terrein 

te gaan of op andere locaties te werken 

 Een stimulerende verloning met een waaier aan 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 31/05/2019 je cv en motivatiebrief naar hr.solutions@vdl.be .Voor inhoudelijke vragen over 

de functie kan je Tom Embo contacteren via tom.embo@vlaanderen.be.  Voor vragen over de 

arbeidsvoorwaarden kan je Danny Ingels contacteren via danny.ingels@vlaanderen.be. 
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