Medewerker Groenbeheer Natuurreservaat De Zegge
FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19de-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke Planckendael en het natuurreservaat De Zegge te Geel. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843.

•

Je werkt als groenbeheerder in het natuurreservaat De Zegge in Geel.

•

Je voert allerlei beheerswerken uit in het natuurreservaat.

•

Je maait gras, snoeit bomen en gewassen, onderhoudt wegen en excursiepaden, zuivert grachten, plaatst
afsluitingen, en ruimt natuurlijk afval op.

•

Je controleert de gezondheid van planten, bomen, water, en wild.

•

Je begeleidt rondleidingen en educatieve excursies.

•

Je verzorgt de administratieve opvolging van o.a. inventarisatie, monitoring van dierengroepen,
jaarverslagen en beheersplannen.

•

Je waakt mee over de veiligheid binnen het reservaat.

VEREISTEN
•

Je beschikt over een relevante opleiding en ervaring in groenbeheer/natuurbeheer.

•

Je hebt kennis van natuurbeheer, laagveengebieden, fauna en flora, ecologie, en grondsoorten.

•

Je kent het correct gebruik van tuinmachines zoals bosmaaier en haagschaar.

•

Je beschikt over een rijbewijs B en G (tractor).

•

Je beschikt over een goede fysieke gezondheid. Zwaardere werken met heffen en tillen zijn geen
probleem voor jou. Je bent bereid te allen tijde de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te
dragen.

•

Je bent flexibel. Je kan werken in het weekend. Je bent bereid je te verplaatsen naar onze andere
vestigingen (Zoo Planckendael, Zoo Antwerpen) indien nodig.

•

Indien je een opleiding Jacht en Bijzondere Veldwachter volgde is dit een pluspunt.

AANBOD
•

Je werkt voltijds.

•

Je krijgt een contract onbepaalde duur.

•

Je werkt in een aangename omgeving, met een informele werkcultuur.

•

Naast loon en extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, pensioensparen, 100% terugbetaling
openbaar vervoer) krijg je een KMDA abonnement en bijkomende voordelen met betrekking tot het
bezoeken van andere dier-/pretparken.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen!

