
OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ MOMENTEEL OP ZOEK NAAR EEN:

AFDELINGSHOOFD  
VEILIGHEID EN PREVENTIE  STATUTAIR 

Om overlast en (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken zet 
Leuven in op een geïntegreerde veiligheidsaanpak via preventieve 
maatregelen, GAS en bestuurlijke handhaving.
We zoeken twee collega’s om de afdeling preventie enerzijds en  
de afdeling bestuurlijke handhaving anderzijds te leiden en te 
begeleiden bij de voortdurend wijzigende maatschappelijke 
uitdagingen.

Werken voor Leuven?  
Da’s baanbrekend!   
Want nergens wordt er zo 
enthousiast en vastberaden 
samengewerkt aan een nog mooiere 
toekomst voor iedereen. Met een 
positieve, onbevangen ingesteldheid  
maken we samen het verschil.

INTERESSE? 

Zeg YES en surf naar www.leuven.be/vacatures  
voor meer informatie. Solliciteren kan tot en met 
28 december 2022.

• Je zet de lijnen van de afdeling uit.

• Je coacht en motiveert het team.

• Je gaat voor uitstekende resultaten en zet daarvoor brede interne en 
externe samenwerkingen op.

We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker uniek is. Daarom 
selecteren we kandidaten op basis van talent en motivatie, 
los van leeftijd, geslacht, origine, arbeidsbeperking of andere 
kenmerken.

algemeen directeur m/v/x

ninove.zoekt

Meer weten? Surf naar 
www.ninove.be/vacatures

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  
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Coördinator bezoekerscentrum
Een verbindende peoplemanager met een passie voor natuur

Bedrijfsinfo: Lieteberg kan je terugvinden in Zutendaal 
– de bosrijkste gemeente van Vlaanderen – en is een van de 
belangrijkste troeven van de omgeving. Je kan er wandelen over 
het blotevoetenpad, vlinders bewonderen in de vlinderkoepel, 
kennismaken met de boeiende wereld van de bijen of meer 
leren over insecten in het museum. Gezien het ambitieuze
toekomstproject om het bezoekerscentrum te laten uitgroeien
tot hét biodiversiteitscentrum van het Nationaal Park Hoge 
Kempen, is EVA Lieteberg op zoek naar een:

Functie: • Als coördinator ben je gedreven in het uitwerken van 
een strategische visie en doelstellingen voor het bezoekers-
centrum. Samen met het team, zet je in op de verdere groei van
het bezoekerscentrum • Je coördineert de algemene werking 
op organisatorisch, inhoudelijk en budgettair vlak • Je staat in 
voor het schrijven en opvolgen van subsidiedossiers bij project-
oproepen en hebt de algemene leiding over de uitwerking van 
de verschillende projecten • Je bouwt relaties uit met relevante 
spelers in de sector en met overheden • Je draagt de eind-
verantwoordelijkheid en zorgt voor een goede coaching en 
begeleiding van het team van ca. 18 medewerkers en de groep 
van enthousiaste vrijwilligers. 

Profi el: • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs en 
hebt reeds een eerste leidinggevende ervaring • Je hebt een 
passie voor natuur. Kennis over biodiversiteit is een grote 
meerwaarde • Je kan een strategische visie uitwerken en 
vertalen naar het werkveld • Je hebt ervaring met project-

oproepen en hebt dan ook een goede pen • Je zorgt voor een 
werkomgeving waarin medewerkers ten volle tot ontplooiing 
komen. Daarnaast heb je aandacht voor de inzet en meer-
waarde van vrijwilligers • Je bent oplossingsgericht ingesteld 
en kan weloverwogen en duidelijke beslissingen nemen. 

Aanbod: • Een voltijdse job met talrijke uitdagingen en eigen 
verantwoordelijkheden in een groene omgeving • Een fi nancieel 
gezonde organisatie waar wordt ingezet op duurzaamheid 
• Je draagt bij aan een bezoekerscentrum waar natuur en 
mens centraal staan • Een marktconform verloningspakket, 
gerelateerd aan de functieverantwoordelijkheden en rekening 
houdend met algemeen geldende barema’s.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer
tot uiterlijk 6 januari 2023. Vragen? Contacteer Lotte Loubele 
op +32 11 26 02 07
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