
VACATURE PUBLIEKSMEDEWERKER 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 B-Limburg. Eén van die landschappen is het RivierPark Maasvallei, aan beide oevers van de 
Grensmaas.  
 
Voor de versterking van het team RivierPark Maasvallei zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Voor een aantal grote 
projecten die op stapel staan in de Maasvallei, ben jij de link tussen publiek en projectteam, tussen beleid en praktijk, 
en bepaal je mee hoe bewoners en bezoekers worden geïnformeerd, betrokken en geactiveerd. 
 
Taken 

Landschapskunst: het project Kunst in open ruimte – cluster Maasvallei opvolgen: gebiedsinformatie verstrekken aan 
en veldbezoeken begeleiden met kunstenaars en ontwerpers, overleg met partners, verenigingen, bewoners 
organiseren en trekken, meewerken aan de publiekscommunicatie, participatieve trajecten begeleiden, problem 
solving, en de link zijn tussen RLKM en Z33.   

Zwerfvuilproblematiek: het INTERREGproject LIVES (litterfree rivers and streams) op een praktische manier 
ondersteunen, en in samenwerking met NGO’s uit de regio acties opzetten die ervoor zorgen dat ook een brede 
maatschappelijke groep het zwerfvuilprobleem kent en aanpakt.  

Rivierdynamiek: je neemt initiatieven op het vlak van publiekswerking en publiekscommunicatie, met het oog op 
meer kennis over en meer draagvlak voor hoogwaterveiligheid, rivierverbreding en natuurontwikkeling. Je zorgt 
ervoor dat bewoners ambassadeurs worden van de Maas, en dit in nauwe samenwerking met de Vlaamse 
Waterweg.  

Andere: het vrijwilligersveld in de regio ondersteunen en activeren rond specifieke landschapsprojecten. De 
samenwerking met potentiële lokale partners onderzoeken en opstarten. De bestaande plannen en projecten van 
het RivierPark Maasvallei mee uitvoeren.  

Profiel 

Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma en je hebt een sociocultureel profiel. Je hebt aantoonbare 
ervaring met publiekswerking, projectwerking en met vrijwilligers. Relevante ervaring met de overige geschetste 
taken is een pluspunt. Kennis van de streek 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 hebt een positieve grondhouding ten opzichte van de externe partners waar je nauw mee samenwerkt, zoals Z33 
(kunstenorganisatie) of de Vlaamse Waterweg (overheidsinstelling). Je bent leergierig in je eigen domein maar hebt 
ook inlevingsvermogen in dat van hen. Je kan creatief meedenken met partners en collega’s.   

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 bepaalde duur (tot 2024) met mogelijkheid tot verlenging. Werktijd van 75% à 100%, afhankelijk 
van de projecten.  

Verloning- en arbeidsvoorwaarden volgens pc 329.01 

Plaats van tewerkstelling: Winterslagstraat 87, Genk + occasioneel telewerk 

  

Hoe solliciteren? 
Stuur je kandidatuur met cv en gemotiveerde brief naar info@rivierparkmaasvallei.eu vóór 5/11/2020. 

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

Alle kandidaten die slagen komen terecht op een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. 

  

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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