
  

 

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be 

Natuurinvest investeert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de 

beleving van de natuur vergroten. Zo zorgt Natuurinvest ervoor dat mensen volop van onze 

natuur kunnen genieten. Dat doet het samen met private ondernemers en overheidspartners. 

Voor een optimaal beheer van bos, natuur en groen in Vlaanderen, investeert Natuurinvest ook 

in programma’s die de kennis van mensen doen groeien.  

Om deze doelstellingen te realiseren, zet Natuurinvest in op vier pijlers: Inverde, Ecopedia, 

Natuurlocaties en Houtverkopen. Inverde staat synoniem voor kwaliteitsvolle opleidingen over 

bos-, groen- en natuurbeheer. We zijn dan ook marktleider in Vlaanderen.  

Om haar activiteiten verder te ontwikkelen en te optimaliseren is Natuurinvest op zoek naar een  

Business manager 

Jouw uitdagingen 
 Je biedt op de meest optimale manier de diensten en producten van Natuurinvest aan op de markt: 

 Herbestemming van vastgoed en gronden in de natuur 

 Verhuur van locaties in de natuur voor evenementen, filmopnames en vergaderingen 

 Openbare houtverkopen 

 Opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer voor professionele beheerders, leden van 

natuurverenigingen, bosgroepen en regionale landschappen en de particulier 

 Je stuurt een team van een 8-tal medewerkers aan. Je geeft hier de nodige richting en structuur, 

bepaalt de prioriteiten, neemt de nodige beslissingen en zorgt dat het team in een aangename en 

efficiënte sfeer haar doelstellingen bereikt 

 Je staat in voor het optimaliseren van de vermarktingsprocessen (o.a. doelgroepanalyse, 

marketingmechanismes, optimale prijssetting,…) en dit in volle samenwerking met communicatie en 

marketing 

 Je hebt oog voor zowel de economische haalbaarheid, de maatschappelijke bijdrage als de positieve 

impact op de natuur 

 Je ondersteunt de besluitvorming door het opmaken van een grondige business analyse en financieel 

plan 

 Je werkt initiatieven uit met een commerciële inslag en dit zowel voor bestaande als nieuwe 

producten en diensten 

 Je legt de nodige contacten met mogelijke partners om samenwerkingsverbanden op te zetten die 

leiden tot concrete projecten. 

 Je maakt deel uit van het Management Team, dat beslist over de acties en doelstellingen van de 

organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van Natuurinvest 
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Jouw profiel  
 Je beschikt minstens over een master diploma in een economische of commerciële richting, of 

gelijkwaardige kwalificaties door werkervaring 

 Je hebt representatieve ervaring als leidinggevende van diverse teams 

 Je hebt voeling voor de natuur, de mogelijke duurzame business modellen rond de natuur 

 Je vindt het leuk om te werken aan heel diverse projecten en slaagt er in om steeds het overzicht te 

behouden 

 Je werkt graag aan de ontwikkeling van een toekomststrategie voor je afdeling ingebed in de visie en 

missie van de organisatie 

 Je hebt aantoonbare ervaring met projectmanagement  

 Je hebt ervaring met het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten  

 Je bent in staat op een beredeneerde manier complexe situaties te vertalen in concrete acties. Je bent 
resultaatsgericht 

 Je slaagt erin om commerciële processen om te zetten in overheidscontext 

 Je kan creatieve processen in de organisatie opzetten 

 Je bent bereid te werken op verplaatsing en ter uitzonderlijke titel buiten de kantooruren 

 Je bezit een rijbewijs B en je beschikt over een eigen wagen 

 

 

Ons aanbod 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur  

 Een management functie waarbij je deelneemt aan de verdere ontwikkeling van een groeiende 

organisatie 

 De kans om een uitdagende en diverse functie te combineren met flexibele werkorganisatie (glijdende 

uren, telewerk...) 

 Een werkstek op onze burelen in Brussel, Gent of Groenendaal. Je bent bereid om regelmatig op 

terrein te gaan of op andere locaties te werken 

 Een stimulerende verloning met een waaier aan extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen 

 Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, 

afkomst of handicap. Laat iets weten als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie 

Interesse? 
Stuur uiterlijk 12/04/2019 je cv en motivatiebrief naar hr.solutions@vdl.be. Voor deze selectieprocedure 

werkt Natuurinvest samen met het selectiekantoor Vandelanotte (www.vandelanotte.be). 

 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je Tom Embo contacteren via tom.embo@vlaanderen.be.  

Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je Danny Ingels contacteren via 

danny.ingels@vlaanderen.be. 

 

mailto:hr.solutions@vdl.be
www.vandelanotte.be
mailto:tom.embo@vlaanderen.be
mailto:danny.ingels@vlaanderen.be

