
 

Adjunct Bosgroepcoördinator 
(2 voltijdse functies) 

 
 
 
 
 

De provincie Antwerpen zoekt voortdurend  enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker 
dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure voor twee functies 

van adjunct bosgroepcoördinator bij het Departement Leefmilieu – Bosgroep Antwerpen Zuid vzw en Bosgroep 

Antwerpen Noord vzw.  Je zal werken op volgend adres: Kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst. Het 

gaat over twee functies: één met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van één jaar met mogelijks verlenging  
(Bosgroep Antwerpen Zuid vzw) en een andere functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (Bosgroep 
Antwerpen Noord vzw).  
 
We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die drie jaar geldig is.  
We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures. 
 
 

Wie zijn wij? 
 
In Vlaanderen zijn de bossen enorm versnipperd en zijn er dus veel boseigenaars. Dit maakt het beheren van een bos 
niet eenvoudig en vaak onrendabel. Bovendien is het als individuele eigenaar vaak moeilijk om wegwijs te geraken 
tussen de uitgebreide regelgeving en het gamma aan subsidies.  
De bosgroep biedt hier een antwoord op door de boseigenaars in een streek samen te brengen en hun krachten te 
bundelen. Het is een vrijwillig samenwerkingsverband van eigenaars, voor eigenaars. Elke eigenaar, groot of klein, privé 
of openbaar (gemeente, ocmw, kerkfabriek,…) kan lid worden van de bosgroep in zijn streek. 
 

Meer info over de activiteiten van de bosgroepen  vind je op www.provincieantwerpen.be of www.bosgroepen.be.  

 

 

Wat zijn je taken? 
 

- je staat in voor de gebiedsgerichte werking: je trekt een project binnen een bosgebied, waarbij gezamenlijk en 
duurzaam bosbeheer en de opmaak van een natuurbeheerplan wordt gestimuleerd (Informeren, terreinbezoeken, 
organiseren van terreinwerkzaamheden, organisatie van houtverkopen, draagvlak creëren,…). 

- je werkt samen aan projecten waarbij de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen prioriteit zijn 

- je gaat mee op zoek naar alternatieve financieringsvormen 

- je versterkt de samenwerking met partners omtrent draagvlakverbreding (aanplantingen, communicatie) 

- je brengt ideeën aan om de vereniging te versterken of de werking uit te breiden. 
 

Wie ben jij? 
 
Als medewerker van onze organisatie draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je 
beschikt daarom over volgende vijf kerncompetenties: 

- klantgerichtheid 

- zin voor kwaliteit 

- resultaatsgerichtheid 

- openstaan voor verandering 

- samenwerken 
 
Als adjunct bosgroepcoördinator beschik je bijkomend over onderstaande specifieke gedragscompetenties: 

- schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 

- sterk inlevingsvermogen 

- plannen en organiseren 

- zelfstandig kunnen werken 

- luistervaardigheden 

- creativiteit 
 
 Je beschikt hiernaast ook over volgende kenniscompetenties: 

- je hebt een goede kennis over bosbouw- en natuurbeheer, toegankelijkheid en instandhoudingsdoelstellingen 

- ervaring in het benaderen van eigenaars is een pluspunt 

http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.bosgroepen.be/


 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 
 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten 

- je bent in het bezit van een bachelordiploma.  

- beschikken over relevante beroepservaring is een pluspunt.  

- daarnaast ben je in het bezit van een minimale bos- en natuurkennis 
 

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. 
 

 
Bijkomende voorwaarden? 
- je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een eigen wagen (de kantoren zijn moeilijk te bereiken met het 

openbaar vervoer).  

- bereid zijn tot avond – en weekendwerk 
 
 

Wat bieden wij jou ? 
 

Geïndexeerd loon 

Salarisschaal B1: 17.300 EUR – 23.350 EUR. 
 
Geïndexeerd brutomaandsalaris 2.318,78 EUR - 3.129,68 EUR 
Na gunstige evaluatie zijn volgende salarisschalen voorzien: 
Na 4 jaar salarisschaal B2: 18.850 EUR - 26.450 EUR. 
Na 18 jaar salarisschaal B3: 19.550 EUR - 29.150 EUR. 
 

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies 
hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.  

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris. 

Extralegale voordelen 

- gratis hospitalisatieverzekering met de mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten 

- maaltijdcheques van €7  

- gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk 

- fietsvergoeding 

- 35 dagen jaarlijkse vakantie 

- extra legaal pensioen voor contractuele functies 

- diverse opleidingsmogelijkheden 

- personeelskring met uitgebreide sociale, familiale en sportieve activiteiten 

- glijdende werkuren 
 
 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure? 
 
1. CV-screening: Bij meer dan 5 geldige kandidaturen (per functie) wordt de selectieprocedure voorafgegaan door een 

cv-screening:  
 
De cv’s en motivatiebrieven worden gescreend op volgende criteria: 
 
- en/of schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op basis van motivatiebrief 
- en/of professionele ervaring in het organiseren van projecten 
- en/of ervaring in bosbeheer 
 
Maximum 10 kandidaten worden (per functie) toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.  

 
2. Thuisopdracht: Er wordt een infopakket en een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties, aan de 

kandidaten bezorgd na 10 mei 2015. De voorbereiding van deze opdracht dienen ze per mail te versturen tot en met 
25 mei 2015. Tijdens het gesprek wordt deze ook aan de selectiejury toegelicht.   
 

http://www.provincieantwerpen.be/werken-bij-de-provincie/loonsimulator.html


 

3. Presentatie en competentiegericht interview voor de selectiejury (op 100 punten): De kandidaat stelt zijn/haar 

thuisopdracht voor, waarna een interview volgt met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, 
de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld. Dit selectieonderdeel zal 
plaatsvinden op donderdag 28 mei 2015.  
 

4. Eindselectie: De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een rangschikking 

op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties. 
 

 
Opmerking: 
 

De thuisopdracht zal dezelfde zijn voor beide functies. Er zijn wel twee selectiejury’s die apart werken. Ze evalueren de 
opdrachten en voeren het gesprek onafhankelijk van elkaar. Als een kandidaat op gesprek mag komen voor beide 
selecties, worden de uren op elkaar afgestemd. Als de rangschikking van beide selectieprocedures overeenkomt, wordt 
in overleg met beide selectiejury’s een keuze gemaakt. 
 

 

Hoe stel je je kandidaat? 
 
Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 10 mei 2015 
(laad je motivatiebrief en cv op in één document. Geef in je brief duidelijk mee aan welke functie je de voorkeur geeft of 
dat je wenst te solliciteren voor beide functies). 
 
Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur. 
 
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Jo Van 
Woensel, teamverantwoordelijke (tel. 03/240 57 92 of email: jo.vanwoensel @provincieantwerpen.be).  
 
Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Kathleen Vanderheyden, coördinator van de vzw Bosgroep 
Antwerpen Zuid (tel 03/ 355 09 40 of mail antwerpenzuid@bosgroep.be). 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:joachim.muls@provincieantwerpen.be

