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VACATURE: VERENIGINGSMEDEWERKER VZW DURME 
  

Vzw Durme is een regionale vereniging die actief is rond natuur in de streek van Durme, Moervaart 

en Schelde. De belangrijkste pijlers van de vereniging zijn natuurbeheer, natuureducatie, 

natuurbescherming en natuurstudie. Vzw Durme beheert 2 bezoekerscentra en meer dan 500 ha 

natuur, verdeeld over 12 erkende natuurreservaten. De werking wordt gedragen door tientallen 

vrijwilligers en 12 personeelsleden, inclusief 5 natuurbeheerwerkers. Jaarlijks organiseert de 

vereniging meer dan 100 activiteiten en komen honderden groepen, veelal scholen, langs voor een 

begeleid bezoek. 

 

Vzw Durme zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een verenigingsmedewerker met 

communicatieve en administratieve skills (M/V/X) voor haar secretariaat in Lokeren 

(Molsbergenstraat 1), dat in voltijds werkregime 5/5e en met een contract van onbepaalde duur (een 

4/5e werkregime is ook mogelijk op termijn). 

 

Je functie: 

 

• Je takenpakket zal bestaan uit het ondersteunen van het educatie- en verenigingswerk 

• Communicatie: beheer van de website en sociale media (Facebook, Instagram en Twitter) 

verspreiden nieuwsbrieven, communicatie naar vrijwilligers en leden, opmaak van 

activiteitenfolder, opmaak van borden, folders, banners, promomateriaal, … 

• Educatie: begeleiden en rondleiden van  scholen en  groepen tijdens hun bezoek aan onze 

reservaten, organiseren workshops, begeleiden cursussen i.s.m. het educatieteam, … 

• Activiteiten: opmaak activiteitenkalender, begeleiden van grotere activiteiten zoals de quiz, 

Warmste Week, taartenfestijn,… 

• Vrijwilligerswerking: organiseren van vrijwilligerswerking, onthaal vrijwilligers, 

vrijwilligersondersteuning 

• Uitvoerende taken rond campagnes, evenementen en activiteiten 

• Contact en praktische afspraken met werkgroepen zoals imker- en vlinderwerkgroep 

• Beheer van in- en uitgaande post, verifiëren bankuittreksels, opvolgen inschrijvingen voor 

cursussen of activiteiten 

• Ledenadministratie en ledenwerving 

 

 

Je profiel: 

 

• Je bent communicatief en hebt een vlotte pen 

• Je bent vertrouwd met de verschillende sociale media kanalen en kan inspelen op de noden 

van onze volgers en nieuwe volgers aantrekken met aantrekkelijke content 

• Je bent bereid na een inwerkperiode voor een groep te staan en hen als natuurgids te 

begeleiden tijdens hun bezoek aan onze reservaten (ervaring met groepen is een pluspunt, 

natuurgidsenopleiding is niet vereist) 

• Je kan goed overweg met de courante computertoepassingen zoals MS Office. Ervaring met 

lay-out programma’s (Quark) en website-software (Joomla) is een pluspunt 

• Je kan goed samenwerken in een team en met vrijwilligers 

• Je kan goed omgaan met deadlines en planning 

• Occasioneel weekendwerk is mogelijk 

• Je bent klantvriendelijk en correct 
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• Je werkt zelfstandig en hebt zin voor initiatief 

• Je kan flexibel inspelen op acute noden 

• Je vertoont een brede interesse voor natuur en milieu 

• Je hebt een diploma Hoger Secundair Onderwijs 

• Pluspunten: rijbewijs B, ervaring met groepen bv. in jeugdbeweging, natuurkennis 

 

Ons aanbod: 

 

• Je maakt deel uit van een dynamisch team 

• De kans om in één van de grootste Natuur- en Milieueducatiecentra in Vlaanderen aan de 

slag te gaan in een aangename en motiverende werksfeer 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur met (38 uur/week). Werkrooster met beperkt 

glijdende uren te bepalen in overleg 

• Een salaris volgens Paritair Comité 329.01, B2a, met eindejaarspremie en dubbel vakantiegeld 

en een verplaatsingsvergoeding voor het woon-werkverkeer. Relevante anciënniteit komt in 

aanmerking mits beslissing van het Bestuursorgaan. Ter info: bruto maandsalaris 2.073 euro 

met 0 jaar anciënniteit, 2.692 euro bij 10 jaar anciënniteit. 

 

 

Spreekt deze functie je aan? 

 

Stuur dan je gemotiveerd schrijven, samen met je Curriculum Vitae vóór 29 december 2021 via 

mail naar martzen.frans@vzwdurme.be of naar vzw Durme, t.a.v. Martzen Frans, Molsbergenstraat 1, 

9160 Lokeren. 

 

De eerste selectie van kandidaten zal gebeuren op basis van motivatiebrief en CV. De geselecteerden 

worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de jury.  

 

Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij Martzen Frans, 09 348 30 20 of 0479 23 98 

15 of martzen.frans@vzwdurme.be.  
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