
 

Vacature projectcoördinator m/v 

Project ‘Opstart coöperatief Bio-Grondfonds’ 
 
 

Landwijzer is een gespecialiseerd kennis- en opleidingscentrum voor biologische en 

biologisch-dynamische landbouw en voeding. Ism volgende partners: vzw Land-in-Zicht, 

vzw CSA-Netwerk en CDO U-Gent, voeren we een onderzoeksproject uit ter voorbereiding 

van de opstart van een coöperatief Bio-Grondfonds. Het project verloopt met steun van de 

Vlaamse Overheid. 

 

We zoeken: 

Een projectmedewerker m/v voor een 4/5-betrekking.  

Start in de loop van oktober of uiterlijk 1/11/2011; einde op 30/09/2012. 

 

Profiel 

- Je hebt ervaring met projectwerking en/of onderzoekswerk. 

- Je bent gedreven, kan zelfstandig werken en bent een goede team- en netwerker. 

- Je kan een complex dossier beheren, doelstellingen & timing gestructureerd realiseren, 

vlot en duidelijk communiceren en rapporteren. 

- Je kan omgaan met verschillende standpunten & visies en die optimaal samenbrengen. 

- Je bent vertrouwd met vernieuwende visies rond grondeigendom en duurzaam 

grondbeheer, je hebt affiniteit met de agro-ecologische beweging en je hebt bij voorkeur 

noties omtrent het concept van de sociale driegeleding. 

- Je hebt begrip van de basisprincipes van burgerlijk recht, vennootschapsrecht en 

bedrijfsfiscaliteit. 

- Je kan vlot Nederlands, Frans, Engels en bij voorkeur ook Duits spreken en lezen. 

- Je hebt eventueel een rijbewijs. 

 

Taken 

- Je bent verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het project.  

- Je bewaakt de timing van het project en ontwikkelt een blauwdruk voor de opstart van 

een coöperatief grondfonds voor de biologische landbouw in een 3-ledige structuur 

(vereniging – stichting – coöperatie).  

- Je overlegt regelmatig met de projectsupervisor, de stuurgroep, de partners, diverse 

externe experts en de overheid.  

- Je houdt interviews met sleutelfiguren en onderhoudt banden met een netwerk van 

nationale en internationale actoren (FR, NL, DE, …). 

- Je schrijft het tussentijds- en eindrapport van het project. 

- Je werkplek is in Antwerpen, maar je werkt ook regelmatig op verplaatsing. Avondwerk 

(vergaderingen) behoort tot de mogelijkheden.  

 

We bieden: 

Een deeltijds contract (4/5) van bepaalde duur met proefperiode. 

Verloning volgens Paritair Comité 329.001 – barema L1 

Vergoeding woon-werkverkeer. 

Een boeiende werkomgeving. 

 

Procedure 

Stuur je motivatiebrief en C.V. vóór 17 okt 2011 naar: 

Dirk Govaerts 

Voorzitter Landwijzer vzw 

p/a Quellinstraat 42 

2018 Antwerpen 

 

Of via: info@landwijzer.be 

 

Meer info: Geert Iserbyt - 0495 45 93 07 

mailto:info@landwijzer.be

