
Vacature: Assistent-raadgever omgeving met een hart voor de natuur 

Is het bos jouw tweede thuis en ben je vastberaden om vanuit een ondersteunende rol je collega’s 
op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir te helpen om Vlaanderen verder te 
vergroenen? Zie jij het verschil tussen een winter- en een zomereik met het blote oog en wil je 
meewerken aan meer bos voor Vlaanderen? Sloeg een bezoek aan het Nationaal Park Hoge Kempen 
je met verstomming en heb je de ambitie om in Vlaanderen nog drie extra nationale parken en drie 
landschapsparken mee uit te bouwen? Ben jij een bruggenbouwer die natuur kan verzoenen met 
economie en andere maatschappelijk relevante sectoren? Dan is deze vacature misschien wel iets 
voor jou. 

Wij vragen: 

- Je bent gedreven om het beleid van minister Demir op een positieve manier mee te 
ondersteunen. 

- Je kan mensen binnen én buiten de overheid overtuigen om mee aan de kar te trekken van het 
Vlaamse bos- en natuurbeleid. 

- Je hebt geen 9-to-5-mentaliteit. 
- Je bent leergierig en bereid om je snel in te werken in diverse materies. 
- Je kan een voorstel helder en genuanceerd vertalen in nota’s en je zorgt dat je dossiers tijdig in 

orde geraken. 
- Je kan out of the box denken en werken aan innovatieve oplossingen. 
- Oplossings- en resultaatgericht werken zijn je sterke punten. 
- Je bent stressbestendig en getuigt van integriteit en professionaliteit. 
- Je bent een teamplayer, maar kan ook individueel aan de slag en je deinst er niet voor terug om 

je collega’s te overtuigen van je verhaal. 
- Je bent taalvaardig en kan je zowel schriftelijk als mondeling vlot en helder uitdrukken zowel in 

interne communicatie als in rechtstreekse contacten via publiekswerking. 
- Je hebt kennis van natuur- en milieuwetgeving (Europees en Vlaams) en kennis en inzicht in de 

processen van Vlaamse en Europese besluitvorming. 

Wij bieden jou: 

- Een aantrekkelijk loon, een vakantie- en eindejaarstoelage en een aantrekkelijk pakket 
extralegale voordelen behoren tot je loonpakket: 

o 35 verlofdagen per jaar, pro rata; 
o maaltijdcheques aan 7 euro per dag; 
o gsm-toestel, tussenkomt in gsm-abonnement; 
o laptop; 
o tussenkomst woon-werkverkeer (treinabonnement, busabonnement of fietsvergoeding); 
o hospitalisatieverzekering. 

- Mogelijkheid tot thuiswerk indien het werk dit toelaat. 
- Een uitdagende job in het hart van het Vlaams politiek landschap. 
- Je krijgt de kans om jezelf te ontplooien binnen een hecht team van gepassioneerde mensen op 

het kabinet. 

Klinkt deze vacature je als muziek in de oren? Bezorg dan jouw cv en motivatiebrief via het N-VA-
vacatureportaal www.n-va.be/vacatures. Heb je nog vragen of wens je meer info over de vacature? 
Neem dan gerust contact op met kabinetssecretaris Arvid Glorieus via arvid.glorieus@vlaanderen.be. 
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