Herbariummedewerker (jobstudent) bij het Agentschap Plantentuin Meise

jouw functie
Als jobstudent (m/v) bij het Agentschap Plantentuin Meise spring je in bij de herbariummedewerkers.
Als herbariummedewerker ben je verantwoordelijk voor het invriezen van het befaamde
herbarium van het Agentschap Plantentuin Meise:


je haalt herbariumcollecties uit de herbariumkasten en laadt ze op karren, die je dan naar de
industriële diepvriezer rolt. Reeds bevroren materiaal wordt uit de diepvriezer gehaald en weer
in de herbariumkasten geladen.



je werkt nauw samen met een technicus van het herbarium

verwachte competenties






je bent beschikbaar op maandag (08.00-16.30u) en/of dinsdag (08.00-16.30u) gedurende een
periode van minstens drie maanden.
Je bent handig, praktisch ingesteld en hebt voeling met delicate materialen
Je voert eenvoudige of repetitieve taken zelfstandig, correct en systematisch uit.
Je komt verbintenissen na
Je hebt de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen
voor de correctheid van ondernomen acties

aanwervingsvoorwaarden
Je volgt (of hebt gevolgd) gedurende het school- of academiejaar dat aan deze indienstneming
voorafgaat, voltijds of deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs. Hiervan moet
een attest worden ingediend bij je sollicitatie.
Je bent beschikbaar op maandag of dinsdag (of beide dagen) gedurende een hele dag (08.00-16.30u).

ons aanbod





Je wordt tewerkgesteld bij het Agentschap Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38 te 1860 Meise.
Je wordt ter plaatse opgeleid door ervaren medewerkers.
Je werkt onder schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met variabel
uurrooster.
Salaris (jobstudenten -21j) : 1.428,25EUR bruto/maand (inclusief standplaatstoelage) met
salarisschaal D111.

selectieprocedure
1) Screening van jouw cv
2) Gesprek

Na de uiterste inschrijvingsdatum wordt jouw cv gescreend door de verantwoordelijken van de dienst.
Het resultaat ontvang je via mail. Indien jouw cv positief wordt gescreend word je uitgenodigd voor een
gesprek. Van dit resultaat word je ook via mail op de hoogte gebracht.

hoe solliciteren?
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 oktober 2014 aan de hand van jouw





CV
Motivatiebrief met vermelding beschikbaarheden op maandag en/of dinsdag
studie-attest (zie vorige pagina)
attest (aantal gewerkte dagen) te vinden op RSZ-website “Student@work - 50days”

te mailen naar carine.zerard@br.fgov.be.
Indien bovenstaande documenten niet in ons bezit zijn op de uiterste inschrijvingsdatum, kan er geen
rekening gehouden worden met jouw kandidatuur.

meer weten?
Inhoud van de selectie :
Carine Zérard, assistant HR Services
02/260 09 21 of carine.zerard@br.fgov.be
Inhoud van de functie:
Petra De Block, wetenschappelijk attaché
02/260 09 58 of petra.deblock@br.fgov.be
Piet Stoffelen, wetenschappelijk attaché
02/260 09 57 of piet.stoffelen@br.fgov.be

