
 

 

Medewerker Landschapsmanagement Drielandenpark (m/v/x) 

- deeltijds, tijdelijk 12/2023 

 

Beschrijving: 

Het Drielandenpark (3LP) is een landschapspartnerschap en -platform in de Euregio Maas-Rijn (EMR) in 

het drielandengebied van België, Duitsland en Nederland. 13 instanties uit 4 regio’s (Vlaanderen en 

Wallonië (BE), (Stads-)regio Aken (DE) en de provincie Limburg (NL)) met bevoegdheden op het gebied 

van landschapsbeheer en ruimtelijke ordening, natuur- en milieubescherming werken sinds 2001 samen 

om het mooie landschap in het hart van de Euregio samen duurzaam te versterken en te ontwikkelen als 

open ruimte zonder grenzen. De EMR, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met zetel in 

Eupen, België, is de verantwoordelijke partner en het beheersorgaan van het 3LP.  

Voor de lopende fase van de samenwerkingsovereenkomst van het 3LP 2020-2023 zoekt de Euregio 

Maas-Rijn tegen 1-11-2020 een gemotiveerde en geëngageerde deeltijdse medewerker (m/v/x) ter 

ondersteuning van de projectleiding van het Drielandenpark binnen het domein van een sterk 

gediversifieerd landschapsbeheer.  

Meer informatie over de Euregio Maas-Rijn EGTS en het partnerschap van het Drielandenpark vindt u op 

de websites www.euregio-mr.info en www.drielandenpark.info (nieuwe) www.3landenpark.eu (oude site) 

Uw profiel: 

 masterdiploma in landschapsbeheer/landschapsarchitectuur, geografie, stedenbouw en 

ruimtelijke planning, milieuwetenschappen, architectuur of gelijkwaardig diploma 

 doorsneekennis op het vlak van landschap en duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

 talenkennis: mondeling en schriftelijk zelfverzekerd in minstens twee euregionale talen (FR, DE, 

NL) en Engels 

 goede kennis van de gebruikelijke MS-Office-programma’s 

 uitgesproken samenwerkings-, communicatie- en teamvaardigheden 

 gemotiveerd, gestructureerd, creatief, zelfstandig en transdisciplinair werken 

 plezier in transformatieprocessen en de omgang met verschillende culturen, mentaliteiten en 

taalcontexten 

 idealiter: meerdere jaren beroepservaring in projectmanagement & stakeholderdialoog, 

buitenlandse ervaring en kennis van de Europese politiek en programma’s en grafische 

vaardigheden en kennis van design- en GIS-toepassingen 

 rijbewijs B wordt vooropgesteld. 

 

Uw taken: 

U vult de projectleiding van het 3LP aan en helpt haar bij de volgende taken: 

http://www.euregio-mr.info/
http://www.drielandenpark.info/
http://www.3landenpark.eu/


 ontwikkeling van grensoverschrijdende projecten (LIFE, INTERREG, People to People) in 

landschapsrelevante themagebieden (groene infrastructuur, governance, klimaatadaptatie, 

landschapsbiografie, natuur en gezondheid) in samenwerking met partners van het 3LP en 

euregionale stakeholders; 

 integratie van geografische gegevens van de partnerregio’s in een euregionale GIS Viewer; 

 onderzoeken, vergelijken en samenbrengen van verschillende plannen van de partnerregio’s (bv. 

plannen voor ecologische verbindingszones, plannen voor aanpassing aan de 

klimaatverandering, masterplannen en ruimtelijke ontwikkelingsvisies); 

 organisatie van thematische landschapsconferenties (alle 2 jaar) incl. grensoverschrijdende 

netwerkvorming met diverse lokale actoren en leiding van werkgroepen (bv. invasieve soorten); 

 administratie van het Drielandenpark incl. organisatie van vergaderingen van de 3LP-

projectgroep en stuurgroep alsook deelname aan EMR-teamprocessen en evenementen; 

 Communicatie: persberichten, onderhoud van de website in 4 talen, presentatie van het 3LP bij 

externe evenementen, taalaanpassingen van documenten. 

Wij bieden: 

 een deeltijds contract naar Belgisch recht d.d. 1-11-2020 van bepaalde duur tot en met  

31-12-2023 (evt. met optie tot verlenging); het salaris is afgestemd op de tarieftabellen van de 

EGTS Euregio Maas-Rijn; 

 de indeling in het tariefsysteem en zodoende de omvang van de deeltijdse betrekking en het 

takenspectrum hangen af van uw beroepservaring en kwalificatie. Een deeltijdse betrekking van 

50% is bij jarenlange beroepservaring mogelijk, een deeltijdse betrekking tot en met 80% bij 

minder beroepservaring. 

 collegiale sfeer in een geëngageerd team en flexibele organisatie van de arbeidstijd; 

 werkplaats bij het EMR-Bureau in Eupen en thuiskantoor (m.b.t. werkplaats gelden de COVID-

19-bepalingen van het land België en het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van 

België); 

 veelzijdig en interessant werk met invulmogelijkheden in een grensoverschrijdende, Europese en 

meertalige context; 

 vertegenwoordigingsregeling: na een individuele inwerkperiode vertegenwoordigt u de 

projectleider van het Drielandenpark in geval van ziekte en omgekeerd. 

 Mogelijkheid om de toekomst van het Drielandenpark mee te ontwikkelen! 

 

Contact: 

Wij kijken uit naar uw komst! Gelieve uw overtuigende sollicitatie in het Engels en in digitale vorm 

tegen 12 oktober 2020 te richten aan:         

Euregio Maas-Rijn EGTS, Gospertstrasse 42, 4700 Eupen, België 

Dr. Anja Brüll (projectleider van het Drielandenpark) anjabruell@euregio-mr.eu 

Michael Dejozé (directeur Euregio Maas-Rijn) info@euregio-mr.eu  

mailto:anjabruell@euregio-mr.eu
mailto:info@euregio-mr.eu

