Bosgroep
Kempen
Noord

Ben jij de jobstudent die Bosgroep
Kempen Noord zoekt?
Wie zijn wij?
Bosgroep Kempen Noord vzw is een vereniging voor en door boseigenaars (het volledige
werkingsgebied vind je op de website www.bosgroep.be) . De missie is het ondersteunen van
boseigenaars bij het duurzaam beheren van hun bossen. Centraal in de werkzaamheden
staan respect voor de boseigenaars en de vrijwilligheid.

Waarom hebben wij jou nodig?
Ter ondersteuning van onze werking zijn wij op zoek naar een multi-inzetbare kracht, met
nadruk op Natuurbeheerplannen en GIS-werk. Er zal in samenspraak met jou een
takenpakket samengesteld worden afhankelijk van de competenties en noden.
Het takenpakket zal bestaan uit een combinatie van natuurbeheerplannen en de opmaak
hiervan en administratie:
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Opstellen beheerfiches
Terreinbezoeken (samen met een collega adjunct)
Opstellen basisteksten van het beheerplan
Kaarten opmaken in GIS
Je contacteert mee onze boseigenaars (per telefoon of email)
Jij helpt mee teksten opmaken en ondersteunt de uitwerking van ons ledenblad

Wie ben jij?
♣ Jij bent 1 maand beschikbaar in augustus of september
♣ Jij bent minimum 18 jaar met niet meer dan 475 uren op de studententeller (attest te
verkrijgen via studentatwork.be)
♣ Jij kan zelfstandig maar ook nauwkeurig werken
♣ Gestructureerd en planmatig is hoe jij de zaken aanpakt
♣ Mensen omschrijven jou als sociaal en vlot
♣ De teamspirit zit in jouw lijf en samenwerken is voor jou geen probleem
♣ Je hebt een basiskennis informatica
o Achtergrond en ervaring van GIS en basiskennis over bosbeheer is een

pluspunt!
♣ Jij hebt bij voorkeur een rijbewijs B (of kan op een andere manier op ons kantoor
geraken)

Wat zit er in voor jou?
Salarisschaal E1 met 0 jaar anciënniteit: brutoloon 11,99 €/u, waarvan nog een kleine
solidariteitsbijdrage in mindering wordt gebracht (2,71%). Netto verdien je 11,67 EUR/uur.
De verloning gebeurt via Provincie Antwerpen.

Super! Wat nog meer?
-

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsing
Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsing
Glijdende werkuren, binnen de praktische mogelijkheden van het begeleidend
personeel
Kilometervergoeding voor dienstreizen

Je zal tewerkgesteld worden in de Pastorie, Polderstraat 33, Oud‐Turnhout.

Nog steeds geïnteresseerd?
Geweldig! Waar wacht je nog op?
Mail je kandidatuur voor 6 juni 2021 naar kempennoord@bosgroep.be
Vergeet volgende zaken zeker niet toe te voegen:
-

attest (te verkrijgen op www.studentatwork.be)
CV & motivatiebrief (wij lezen graag wat meer over jou en waarom je graag bij ons wil
werken)
Welke periode jij graag bij ons komt werken

Na de CV-screening bellen we je op voor een gesprek in de week van 14 juni 2021 (noteer
alvast in je agenda).

Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de corona maatregelen die in augustus
of september van kracht zullen zijn zal dit voor de aanvang met jou besproken worden.

Heb jij nog vragen?
Is er jou iets niet duidelijk en wil je graag nog wat info?
Marieke Verreet, onze coördinator helpt jouw graag verder! Je kan haar bellen op
0474/741.731 of een mailtje sturen naar kempennoord@bosgroep.be

Bosgroep
Antwerpen
Noord –
Antwerpen
Zuid

Zijn jullie de jobstudenten die wij zoeken?
Wie zijn wij?
De Bosgroep Antwerpen Noord vzw en Bosgroep Antwerpen Zuid vzw zijn verenigingen voor
en door boseigenaars (het volledige werkingsgebied vind je op de website www.bosgroep.be).
De Bosgroepen werken aan duurzaam en gezamenlijk bosbeheer. Ze coördineren de opmaak
van gezamenlijke natuurbeheerplannen en stimuleren gezamenlijke houtverkoop en
beheerwerken.
Waarom hebben wij jou nodig?
De Bosgroep Antwerpen Noord en Zuid willen einde 2021 gaan fusioneren. Hierdoor moeten
onder andere de GIS-kaarten geüniformiseerd en samengevoegd worden. Daarnaast maken
wij de digitale overstap naar Sharepoint en wordt onze ledendatabank verder
geoptimaliseerd.
We zoeken dan ook 2 jobstudenten waarvan minstens één bosbouwkennis en GIS-ervaring
moet hebben. Daarom splitsen we de vacature op volgens profiel A en profiel B. Maak
duidelijk bij je sollicitatie voor welk profiel je solliciteert. Afhankelijk van de profielen van de
geselecteerde jobstudenten, worden de taken logisch verdeeld, zodat beide personen een
uitdagend en gevarieerd takenpakket krijgen.
Profiel A en B
♣ Update ledendatabank (controle percelen eigenaar, optimaliseren zoekfuncties)
♣ Digitale overstap van server naar Sharepoint (overdracht documenten, alsook
opkuis van oude documenten)
♣ Algemene administratieve en logistieke ondersteuning. Bv voorbereiden van grote
zending, update van de bib of ordenen van werkmateriaal
♣ Algemene ondersteuning op terrein: bv infostand opzetten en bemannen op een
evenement
Profiel B
Input van bestaande natuurbeheerplannen in beheerprogramma Dipla, mogelijk gekoppeld
aan terreininventarisatie met GPS.
♣ GIS-ondersteuning (opmaak van kaarten)
♣ Algemene ondersteuning op terrein: bv schalmwerk, inventarisatie voor beheerplan
Wie ben jij?
♣ Jij bent 1 maand beschikbaar in September
♣ Jij bent minimum 18 jaar met niet meer dan 475 uren op de studententeller (attest te
verkrijgen via studentatwork.be)
♣ Jij kan zelfstandig maar ook nauwkeurig werken
♣ Gestructureerd en planmatig is hoe jij de zaken aanpakt
♣ Mensen omschrijven jou als sociaal en vlot
♣ De Team spirit zit in jouw lijf en samenwerken is voor jou geen probleem

♣ Je hebt een basiskennis informatica
♣ Jij hebt bij voorkeur een rijbewijs B (of kan op een andere manier op ons kantoor
geraken)
Voor profiel B:
♣ Kennis over en ervaring met Arc-GIS (toon dit zeker aan op je CV)
♣ Kennis over bosbouw

Wat zit er in voor jou?
Salarisschaal E1 met 0 jaar anciënniteit: brutoloon 11,99 €/u, waarvan nog een kleine
solidariteitsbijdrage in mindering wordt gebracht (2,71%). Netto verdien je 11,67 EUR/uur.
De verloning gebeurt via Provincie Antwerpen.

Super! Wat nog meer?
-

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsing
Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsing
Glijdende werkuren, binnen de praktische mogelijkheden van het begeleidend
personeel
Kilometervergoeding voor dienstreizen

Je zal tewerkgesteld worden in het Vrieselhof, Schildesteenweg 99, Ranst

Nog steeds geïnteresseerd?
Geweldig! Waar wacht je nog op?
Mail je kandidatuur voor 30 mei 2021 naar antwerpenzuid@bosgroep.be:
Vergeet volgende zaken zeker niet toe te voegen:
-

attest (te verkrijgen op www.studentatwork.be)
CV & motivatiebrief (wij lezen graag wat meer over jou en waarom je graag bij ons wil
werken)

De cv’s worden gescreend in de week van 31 mei tot 4juni 201.
De selectie zal gebeuren in de week van 7 juni 2021 (noteer deze week alvast in je agenda).

Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de corona maatregelen die in Augustus
of September van kracht zullen zijn zal dit voor de aanvang met jou besproken worden.

Heb jij nog vragen?
Is er jou iets niet duidelijk en wil je graag nog wat info?
Kathleen Vanderheyden, onze coördinator helpt jouw graag verder! Je kan haar bellen op 03/
355 09 40 of een mailtje sturen naar: antwerpenzuid@bosgroep.be

Bosgroep
Zuiderkempen

Ben jij de jobstudent die Bosgroep
Zuiderkempen zoekt?
Wie zijn wij?
Bosgroep Zuiderkempen vzw ondersteunt boseigenaars bij het beheer van hun bos. De
Bosgroepen werken aan duurzaam en gezamenlijk bosbeheer en hebben een uitgebreid
ledenbestand. Ze coördineren de opmaak van gezamenlijke natuurbeheerplannen en
stimuleren gezamenlijke houtverkoop en beheerwerken.

Waarom hebben wij jou nodig?
Ter ondersteuning van onze werking zijn wij op zoek naar een jobstudent die ons helpt bij
volgende administratieve taken:
♣ Je contacteert mee onze boseigenaars (per telefoon of per brief)
♣ We gaan onze gegevens updaten, jij zal mee instaan voor het controleren van de
gegevens in onze database en deze in het kadaster
♣ Je beheert mee de databanken en past deze aan
♣ Ondersteuning Dipla

♣ Je zal mee ondersteuning bieden in de omzettingsdossiers meer bepaald de aanpassing
van de eigenaars

Wie ben jij?
♣ Je bent 2 weken vrij in de periode (1/7 – 17/7 en/of 9/8- 27/8 en/of 1/9- 20/9?)
♣ Jij bent minimum 18 jaar en hebt niet meer dan 475 gewerkte uren op je
studententeller (na te kijken via studentatwork)
♣ Mensen omschrijven jou als sociaal en hulpvaardig
♣ Jij kan zelfstandig werken
♣ Jij hebt bij voorkeur een rijbewijs B (of kan op een andere manier op ons kantoor
geraken)
♣ Je bent ICT minded

♣ Last but not least: jij hebt interesse in het bos en het beheer hiervan
Wat zit er in voor jou?
Werken in een super leuk team van 5 enthousiastelingen

Super! Wat nog meer?
Salarisschaal E1 met 0 jaar anciënniteit: brutoloon 11,99 €/u, waarvan nog een kleine
solidariteitsbijdrage in mindering wordt gebracht (2,71%). Netto verdien je 11,67 EUR/uur.

De verloning gebeurt via Provincie Antwerpen wat ook volgende voordelen met zich
meebrengt:
-

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsing
Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsing
Glijdende werkuren, binnen de praktische mogelijkheden van het begeleidend
personeel
Kilometervergoeding voor dienstreizen

Je zal tewerkgesteld worden op Kamp C, Britselaan 20C, 2260 Westerlo.

Nog steeds geïnteresseerd?
Geweldig! Waar wacht je nog op?
Mail je kandidatuur voor 30 mei 2021 naar zuiderkempen@bosgroep.be
Vergeet volgende zaken zeker niet toe te voegen:
♣ Attest gewerkte studentenuren (te verkrijgen op www.studentatwork.be)
♣ CV & Motivatiebrief (we horen graag wat meer over jou en waarom je graag bij ons
wil werken)
♣ Welke periode/ periodes jij graag bij ons komt werken
De cv’s worden gescreend in de week van 31 mei tot 4 juni 2021.
De selectie zal gebeuren in de week van 7 juni (hou deze week alvast vrij in je agenda)

Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de corona maatregelen die in Augustus
of September van kracht zullen zijn zal dit voor de aanvang met jou besproken worden.

Heb jij nog vragen?
Is er iets niet duidelijk voor jou en wil je graag meer info? Laat het ons dan weten! Telefonisch:
+32 14 27 96 57 of via mail sarah.frison@provincieantwerpen.be
Hopelijk tot snel!

