SPK vzw zoekt
projectmedewerker (m/v) Ecologische Innovatie

Marloes, Rik en Jan vormen samen de Cel Ecologische Innovatie van SPK vzw. Marloes gaat in april
2018 in bevallingsverlof en we zijn dus op zoek naar iemand die haar kan vervangen. Maar mogelijk
zit er meer in. Momenteel staan we voor een aantal nieuwe, uitdagende projecten en de kans is
reëel dat er werk is tot eind 2018 en misschien zelfs nog veel langer. We zijn dus op zoek naar een
goed ecoloog, die in ons team past.
Wat doet SPK?
SPK is een boeiende organisatie. Ons doel is te werken aan maatschappelijke innovatie op heel wat
thema’ s. Wat moet je daarbij denken?
In onze snel evoluerende maatschappij zijn overheden, organisaties en bedrijven voortdurend op
zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen of ze stellen zich heel nieuwe vragen. Dat is wat SPK
interesseert en doet.
SPK doet dat op een veelheid aan thema’ s: economie, social profit, ICT, ecologie en vaak nog veel
meer.
Soms vertaalt zich dat in eigen voorstellen en ideeën vanuit SPK zelf. Soms gaan we in op een vraag
van anderen. Soms zetten we een netwerk van partners met een gezamenlijke interesse op. Bijna
altijd resulteert dat in een projectvoorstel, waarvoor we dan financiering zoeken.
Innovatie is per definitie risicovol: soms lukt een project, soms niet. En heel soms is een project zo
succesvol dat het een spin-off wordt. Recente spin-offs van SPK zijn OMC, WaterstofNet en Corridor.
Wat doen wij?
Ons groepje bestaat uit gedreven ecologen. Wij geloven, weten dat natuur en landschap belangrijk
zijn voor mensen, voor een goed functioneren van onze planeet. Een kwaliteitsvolle behandeling van
de natuur is voor ons dus van primair belang.
Wat ons onderscheidt van anderen, is dat we kijken naar het natuurbehoud van de toekomst. Welke
tendensen in het beleid, in de wetenschap tekenen zich af en zouden over enkele jaren common
sense kunnen zijn? Thema’ s waarop we momenteel inzetten, zijn natuur en bedrijven, omgaan met
invasieve exoten, burgerparticipatie voor beheervisies, de maakbare natuur. Daarnaast maken we
soms ook gewoon een beheerplan en we adviseren een groot sociaal economie-bedrijf in hun beheer
voor hun klanten. Kortom, ons takenpakket is behoorlijk gevarieerd.
Ons team is dat ook: gevarieerd. Of noem het complementair. Behalve goeie ecologen – dat is heel
belangrijk – hebben we elk andere kwaliteiten: één is een goeie organisator, één is een echt
wetenschappelijk denker en één is sterk in beleid en externe contacten.
In deze vacature zijn we dan ook op zoek naar een goeie ecoloog, die de complementariteit van ons
team nog beter maakt. Misschien maar tijdelijk, maar misschien ook niet.
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Wie zoeken wij?
We zoeken een collega met volgende kenmerken:
 Je bent een goed ecoloog. Een goed ecoloog heeft zicht op vegetaties en hoe die moeten
beheerd worden. Veldervaring is daarbij van belang. Iemand zonder plantenkennis hoeft zich
niet aan te melden: dat is tijdsverspilling voor jou en voor ons. Een geschikt diploma mag,
maar hoeft niet. Een degelijk intellectueel niveau is natuurlijk wel vereist.
 Je bent verbaal sterk, durft een presentatie of een les te geven. Deze vaardigheid zoeken we
omwille van de complementariteit in ons team.
 Enige creativiteit rond tuin- of landschapsontwerp is een interessante meerwaarde.
 Dingen graag en goed organiseren is ook een interessante meerwaarde.
 In ons team werken we samen, maar ook alleen. Zelfstandig kunnen werken aan een project
is echt een noodzaak. Het is het water in en zwemmen.
 De charme van ons werk wordt mee gemaakt door de variatie in het werk. Dat veronderstelt
ook een hoop flexibiliteit.
 Wat we afleveren, bestaat veelal uit rapporten. Goed schrijven is dus een must.
 We moeten vaak op verplaatsing voor overleg, maar ook gewoon het veld in. Hoewel het
openbaar vervoer onze voorkeur geniet, is een eigen wagen soms gewoon nodig.
Wat zijn je taken?
Jouw taakomschrijving precies weergeven is moeilijk. We laten dat wat afhangen van wat je sterktes
zijn en uiteraard ook van het werk dat voorligt. Toch een poging:
 Voor heel wat projecten is er veldwerk en inventarisatie nodig. In het voorjaar werken we
daaraan.
 Je werkt zeker mee aan de organisatie van ons Interreg-project 2B Connect. Dat omvat een
aantal organisatorische taken, maar misschien kan je ook als lesgever optreden.
 Je gaat regelmatig naar overlegvergaderingen met derden, waarbij afstemming met je collega’s
centraal staat.
 Je schrijft aan dossiers en maakt wellicht een aantal beheerplannen of werkt daaraan mee.
Zeker is je medewerking aan het beheerplan van het Land van Saeftinghe.
 We zoeken voortdurend naar nieuwe ideeën, nieuwe partners, nieuwe projectmogelijkheden.
Mee denken en daaraan meewerken, is bijzonder belangrijk.
Wat kunnen we je bieden?
 Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur: je kan in elk geval de tijd van de bevallingsrust
van Marloes blijven, waarschijnlijk tot eind 2018 en mogelijk voor langere tijd. Omwille van
die mogelijke flexibiliteit kiezen we voor een contract van onbepaalde duur.
 Je komt in dienst ten vroegste op 15 maart 2018 en ten laatste op 1 april 2018.
 SPK is een innovatieve omgeving en dat geldt ook voor de wijze waarop gewerkt wordt.
Personeelsleden hebben hier een zeer grote vrijheid in de wijze waarop er gewerkt wordt.
Een uitstekend resultaat is belangrijk, niet hoe je dat resultaat bereikt.
 Het gebeurt niet vaak, maar af ten toe is avondwerk nodig.
 SPK biedt een aantrekkelijke, marktconforme bezoldiging met extralegale voordelen.
Interesse?
Voor verdere informatie rond deze vacature en de functie-inhoud kan je terecht bij ons team:
 Jan Van den Berghe: 0499 53 32 54 (jan.vandenberghe@spk.be)
 Marloes Loots: 0498 66 02 22 (marloes.loots@spk.be)
 Rik Puls: 0496 04 13 99 (rik.puls@spk.be)
Jouw sollicitatiebrief met CV (in één PDF) mag je mailen naar Jan Van den Berghe. De uiterste datum
is 15 januari 2018. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 29 januari 2018 in de
kantoren van SPK, Campus Blairon 714 in 2300 Turnhout.
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