
VACATURE GEBIEDSMEDEWERKER vzw RLKM – team RivierPark Maasvallei 
 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw werkt al meer dan 30 jaar aan draagvlak voor natuur, landschap en 
erfgoed, aan duurzaam toerisme en streekbeleving, en aan de ontwikkeling van drie grote landschappelijke eenheden 
in het noordoosten van Belgisch Limburg. Eén van die landschappen is het RivierPark Maasvallei, dat zich uitstrekt aan 
beide oevers van de Grensmaas.  
 
Voor de versterking van het team RivierPark Maasvallei zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Jij bent de link tussen 
het terrein en het projectteam. Jouw focus ligt op en in het landschap, en samen met de partners die er actief zijn zet 
je die terreinkennis om in projecten en terreinacties en draag je zorg voor de uitstraling van het RivierPark Maasvallei 
op het terrein.  
 
Taken 

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor externe partners die met het terrein bezig zijn. Dat zijn de natuur- en 
waterbeheerders, maar ook landbouwers of uitvoeringsdiensten van gemeentes. Jij informeert hen over de 
ontwikkeling van het RivierPark, en neemt hun vragen of bezorgdheden mee terug naar het team.  

Je vergaart de nodige terreinkennis in het hele RivierPark Maasvallei, inclusief de door ons uitgewerkte 
wandelgebieden, de huisstijlelementen (banken, borden), de recreatieve tellers die in het terrein liggen, lopende of 
toekomstige inrichtingsprojecten (vergroeningen, picknickzones, KLE’s langs of aanpassingen van routes…). Je zet 
kansen en opportuniteiten om in concrete actie: je tekent ze in op kaart (GIS), maakt een projectfiche, planning en 
budget en voert de nodige besprekingen richting uitvoering en volgt die verder op. Jij bent ook de medewerker die 
meedenkt over en meewerkt aan de inrichtingsprojecten van partners (natuurverbindingen, beekherstel, 
landschapsherstel…).  

De MaasVerkenners zijn de streekgidsen en ambassadeurs van het RivierPark Maasvallei. Jij gaat met deze groep 
terreinexperts aan de slag om ze bij te scholen, in te zetten bij activiteiten en evenementen, en te betrekken bij de 
werking van het RivierPark. Ook voor en met andere partners organiseer je excursies op het terrein. Dat kan gaan 
van het wegwijs maken van een natuurfotograaf, het begeleiden van een onderzoeker, tot het uitstippelen van een 
fietstocht voor een groep toeristische actoren. Je enthousiasmeert hen met ons landschapsverhaal.  

Als het team RivierPark Maasvallei activiteiten en evenementen op het terrein organiseert, ben jij opnieuw degene 
die de situatie op het terrein inplant en opvolgt, praktische afspraken maakt met de beheerders, ter plaatse mee 
helpt, enz.    

Profiel:  

Je bent in het bezit van een bachelordiploma en je hebt een bij voorkeur ruimtelijk profiel (natuur, landbouw, 
erfgoed, water…). Je hebt aantoonbare ervaring in het samenwerken met een brede waaier aan partners. Je hebt 
aantoonbare ervaring in het organiseren van concrete activiteiten. Kennis van de streek is een pluspunt. Ervaring in 
het samenwerken met NL actoren is een pluspunt. Je hebt een grote affiniteit en liefde voor natuur, landschap, 
erfgoed en cultuur. Je kan je identificeren met de missie en de visie en de manier van werken van RLKM.  

Je werkt zelfstandig, planmatig en nauwgezet. Je neemt vlot initiatief, zonder je team uit het oog te verliezen. Je legt 
vlot contact met verschillende partners en kan informatie enthousiast en bevattelijk overbrengen (zowel mondeling 
als schriftelijk) en mensen motiveren tot samenwerking.  Je bent een doener. Je bent vertrouwd met projectmatig 
werken.  

Je hebt een positieve grondhouding ten opzichte van de externe partners waar je nauw mee samenwerkt, zoals 
natuurorganisaties, maar ook landbouwers of overheidsdiensten. Je bent leergierig in je eigen domein maar hebt ook 
inlevingsvermogen in dat van hen. Je kan creatief meedenken met partners en collega’s.   

http://www.rivierparkmaasvallei.eu/


Je kunt vlot overweg met de computer en met GIS-software (bij voorkeur ArcGIS en/of QGIS). 

Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen. 

Aanbod 

Een uitdagende, toffe job in een beloftevolle, grensoverschrijdende regio en een enthousiast team. 

Een contract van een jaar (met mogelijkheid tot verlenging) in een 4/5e regime.  

Verloning- en arbeidsvoorwaarden volgens pc 329.01. 

Plaats van tewerkstelling: Winterslagstraat 87, Genk + occasioneel telewerk. 

  

Hoe solliciteren? 
Stuur je kandidatuur met cv en motivatiebrief naar info@rivierparkmaasvallei.eu vóór 15/11/2021. 

De selectieprocedure bestaat minstens uit een screening van CV en motivatiebrief, en een gesprek.   

 

Meer info en solliciteren:  
 
RLKM vzw 
RivierPark Maasvallei 
Projectleider Katrien Schaerlaekens 
0032 89 65 56 80 
katrien@rlkm.be  
 
www.rivierparkmaasvallei.eu 
www.rlkm.be 
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