
  

 

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

Natuurinvest investeert in opdracht van het Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid 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  

 

Vormingsmedewerker 
Jouw uitdagingen 
 Als vormingsmedewerker werk je mee aan het uitwerken van het jaarlijks vormingsplan van 

het Agentschap Natuur en Bos.  
 Je ontwikkelt nieuwe vormingstrajecten en staat in voor de operationele implementatie van 

de opleidingen voor Natuur en Bos.   
 Samen met de learning consultant analyseer je de leernoden van de collectieve 

vormingsaanvragen van Natuur en Bos. Hiervoor zal je overleggen met de betrokken entiteiten 
om de verschillende noden en doelgroepen goed in kaart te brengen. Op basis van deze 
analyse ontwikkel je opleidingstrajecten op maat. 

 Je gaat op zoek naar geschikte leveranciers, maakt een bestek op selecteert een offerte aan 
de hand van een gunningsverslag. Je zorgt ook voor de opstelling van bestelbonnen, de 
goedkeuring van facturen via FINDOS en behoudt het overzicht van het vormingsbudget van 
Natuur en Bos.  

 Voor de verplichte brevetteringstrajecten maak je een lange termijn planning in samenspraak 
met Natuur en Bos, en rapporteer je regelmatig over de stand van zaken.  

 Je zorgt voor een overzichtelijk intern opleidingsaanbod op de website van Inverde (LMS) 
alsook een goede interne informatiedoorstroming over de opleidingen naar de collega's van 
Natuur en Bos. 

 

Jouw profiel  

 Je beschikt over een master of bachelor diploma.  Een eerste ervaring met opleidingen of de 
organisatie van evenementen is een plus 

 Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden en je kan goed omgaan met deadlines 
 Je bent in staat om gestructureerd, nauwkeurig en zelfstandig te werken en vertoont de 

nodige zin voor initiatief 
 Je bent een netwerker en communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk 
 Je bent een echte teamplayer  
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 Je hebt een passie voor leren en het ontwikkelen van mensen 

 

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 op 21/08/2019 je cv en motivatiebrief naar mieke.buyle@vlaanderen.be. 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je Claudia Riemer contacteren via 
claudia.riemer@vlaanderen.be  
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