
                                
 
 
Plattelandscentrum Meetjesland vzw is initiatiefnemer van innovatieve projecten gericht op de 
ontwikkeling van het platteland en beheert het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo. 
 
Meer informatie op www.plattelandscentrum.be en www.huysmanhoeve.be.  
 
Wij zijn, voor een snelle start, op zoek naar een deeltijdse:  
 

Projectmedewerker (60%) 

Functieomschrijving 

Je voert projecten uit in nauw overleg met de stafmedewerker:  

 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 zoekt actief en samen met de collega’s naar nieuwe projectmogelijkheden binnen de missie en visie 
van de organisatie. Je kan innovatieve ideeën vertalen naar een haalbaar project.  

Profiel 

 Je bezit een bachelorsdiploma. 

 Je hebt een aantal jaar ervaring in participatieve projecten  

 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 af en toe ’s avonds 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. 

 Je onderschrijft de principes van co-creatie: je kan deze toepassen en integreren in je 
projecten. 

  

http://www.plattelandscentrum.be/
http://www.huysmanhoeve.be/


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 enthousiast en gedreven team 

 Verloning volgens paritair comité 329.01 (socioculturele sector) en relevante ervaring 

 Een bureau in het landelijke Sint-Laureins en op de site van de Huysmanhoeve in Eeklo 

 Deeltijds (60%) contract van onbepaalde duur 

 Opleidingsmogelijkheden 

 Aantrekkelijke verlofregeling 

 Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 
 

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 

Stel jezelf in een motivatiebrief en cv aan ons voor. Deze mag je ten laatste op zondag 6 maart 2022 
bezorgen via annelies.supre@plattelandscentrum.be 
 

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