Plattelandscentrum Meetjesland vzw is initiatiefnemer van verschillende innovatieve projecten gericht
op de ontwikkeling van het platteland, en beheert het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in
Eeklo.
Voor een tijdelijke opdracht (tem juli 2020) zijn wij op zoek naar een deeltijdse (80%):

Projectmedewerker
Functieomschrijving
Je voert twee projecten uit in nauw overleg met de coördinator: ‘toerismeboeren: uniek, kwaliteits- en
belevingsvol logeren bij land- en tuinbouwers’ en ‘sociaal makelaars verbinden’ (samenvatting als
bijlage):







Je brengt partners en betrokkenen samen en enthousiasmeert hen. Je stelt samen met hen de
uitdagingen vast, je maakt een stappenplan op en werkt oplossingen uit.
Je werkt aan de realisatie van de projectindicatoren.
Je onderzoekt de mogelijke samenwerkingen en zet netwerken op.
Je legt de langetermijnplanning vast (wat na het project?).
Je volgt de projectadministratie, rapportering en budget op.
Je communiceert over het project en ontwikkelt een promotiestrategie, je ontwikkelt
promotiemateriaal en onderhoud contacten met de pers.

Profiel






Je bezit een bachelorsdiploma.
Je hebt belangstelling en aantoonbare affiniteit met de thema’s landbouw, platteland, toerisme,
erfgoed en voeding, met de regio Meetjesland en met ondernemerschap.
Je beschikt over rijbewijs B en eigen wagen voor dienstverplaatsingen in de regio.
Relevante ervaring, of leidinggevende ervaring in het jeugdwerk of in het maatschappelijke,
educatieve en/of sociaal-cultureel leven is een pluspunt.
Je bent bereid om regelmatig ’s avonds en in het weekend te werken.

Competenties
Persoonlijke competenties
 Verantwoordelijkheidsgevoel: je kan de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van
de projecten en hierover rapporteren aan de coördinator, collega’s en externe partners. Je hebt
de vaardigheid om problemen zelfstandig op te lossen. Je functioneert zelfstandig in het team.
 Je houdt van samenwerken. Je hebt zin om met de ideeën van plattelandsbewoners en rurale
ondernemers aan de slag te gaan en je kan hen stimuleren om zelf met ideeën te komen. Je
kan groepen mensen op een methodisch onderbouwde manier begeleiden in het realiseren van
ideeën en projectonderdelen. Je kan op conceptueel niveau meedenken, theorie en visie
vertalen naar de praktijk;
 Openheid: je bent communicatief vaardig en hebt een open persoonlijkheid. Je stelt je open en
dienstverlenend op naar ondernemers, plattelandsbewoners, collega’s. Je bent positief
ingesteld en laat je niet tegenhouden door een tegenslag.
 Creatief: je bent creatief en bedenkt oplossingen voor problemen. Je bent niet bang om nieuwe
dingen aan te pakken. Je kan omgaan met veranderingen.
Technische competenties
 Je hebt een goede kennis van Word, Excel, Outlook.
 Je bent vertrouwd met vrijwilligerswerking.




Je schrijft vlot en kan helder communiceren met verschillende doelgroepen (ondernemers,
overheden, beleidsmakers, partnerorganisaties, collega’s, bestuurders…).
Je hebt organisatorisch inzicht en ervaring in de uitvoering en administratie van projecten. Je
kan acties, tijd en middelen inschatten en coördineren om de beoogde doelstellingen te
bereiken.

Aanbod








Een boeiende jobinhoud
Gevarieerd werk in een klein, jong, enthousiast en gedreven team
Verloning volgens paritair comité 329.01 (socio-culturele sector) en relevante ervaring
Een bureau in het landelijke Sint-Laureins
Deeltijds (80%) contract van tijdelijke duur (tem juli 2020)
Opleidingsmogelijkheden
Aantrekkelijke verlofregeling

Procedure




Eerste selectie op basis van brief en cv
Tweede selectie op basis van schriftelijke proef die thuis uitgewerkt wordt
Derde selectie op basis van proef en sollicitatiegesprek

Solliciteren en meer informatie
Stuur tegen ten laatste 21 januari 2018 uw uitgebreide sollicitatiebrief en CV naar:
annelies.supre@plattelandscentrum.be
Of:

Plattelandscentrum Meetjesland
Sollicitatie projectmedewerker
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins

Meer informatie:
annelies.supre@plattelandscentrum.be
09 379 78 37

Bijlage: samenvatting projecten
‘Toerismeboeren: uniek, kwaliteits- en belevingsvol logeren bij land- en tuinbouwers’
Het project “toerismeboeren” wil naast het klassieke hoevetoerisme een aantal pilots uitwerken mbt
kwalitatieve logiesverstrekking op het land- en tuinbouw bedrijf. De ontwikkeling van deze pilots wordt
versterkt door een aangepaste begeleiding, rendabiliteitsberekeningen en de uitwerking van een
draaiboek dat nadien verder kan uitgerold worden.
Daarnaast worden flankerende recreatieve mogelijkheden gecreëerd op het platteland, waarbij ook een
impuls gegeven aan de lokale economie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op beleving, kwalitatief onthaal
en aanbod, en de unieke ervaring. En dit binnen de leefbaarheid van het landbouwbedrijf en de diverse
aspecten van de stedenbouwkundige wetgeving.
‘Sociaal makelaars verbinden’
Het project ‘Sociaal makelaars verbinden” wil een methodiek ontwikkelen om tijdelijk en blijvende
engagementen te creëren die inwoners aansporen om zelf actie te ondernemen in hun dorp en op die
manier vorm te geven aan samen-redzaamheid.
Concreet wordt een methodiek uitgebouwd waarbij sociaal makelaars, betrokken vrijwilligers, gevormd
worden om ideeën te ‘matchen’ vertrekkend van de noden en mogelijkheden van dorpsbewoners uit 3
dorpen uit 3 gemeenten van het Meetjesland. Er worden telkens haalbare kleine microprojecten
opgezet.
De sociaal makelaars (min. 5 per dorp) functioneren binnen een lichte, ondersteunde, structuur op
dorpsniveau en op regioniveau, zodat zij samen kunnen vorm geven aan trajecten, uitwisseling van
ideeën en bemoediging bij elkaar vinden.
Er wordt een draaiboek en een beschrijvende brochure aangemaakt die er voor moet zorgen dat de
methodiek, in samenwerking met de gemeenten en de stakeholders tijdens en na het project op een
duurzame wijze kan verankerd worden. Een projectstuurgroep zal het geheel monitoren.

