JOBSTUDENTEN
bij het Agentschap Plantentuin Meise
in te schrijven uiterlijk op 30/04/15

voor de onderstaande functies













VAK15003 voor het uitvoeren van moleculair fylogenetisch labowerk laboratoriumonderzoek, DNA isolatie en DNA amplificatie door middel van PCR technieken en
PCR zuivering (SP)
VAK15004 voor het scannen van foto’s voor de Bibliotheek - (BIB)
VAK15005 voor het ondersteunen van het herbariumpersoneel – bv. monteren van
collectiestukken, ordenen van herbariumspecimens, enz. (SP + BT)
VAK15006 voor tuinier – je staat in voor het onderhoud van de planten en aanplantingen
(onkruid wieden, water geven, verpotten, bemesting toedienen, snoeien, onderhoud
paden/infrastructuur in aanplantingen, enz. (PEP)
VAK15007 voor het BiosphereTraits project – botanisch referentiemateriaal afkomstig van
de biosfeerreservaten Luki en Yangambi vergelijken met historische referentiecollecties met
het oog op het samenstellen van een gegevensbank (boomsoorten) (SP)
VAK15008 voor te schilderen en klusjes – uitvoeren van kleine metselwerken en
herstellingen, timmerwerk en schilderwerk (TD)
VAK15009 voor chauffeur toeristisch treintje – rondrijden door het volgen van een parcours
in het domein met bezoekers Plantentuin (AB)
VAK15010 voor wachter – bewaking en beveiliging van het domein en de bezoekers (AB)
VAK15011 voor technisch medewerker voor het beheer van de collecties onder glas –
updaten van de inventarissen van de collectie- en kweekkassen via een barcodelezer,
opname van bloei, herboriseren van planten uit de levende collecties en het opzoeken en
aanvullen van cultuurgegevens van epifytische planten (via een exceltabel) (PEP)

verwachte gedragsgerichte competenties (naargelang de functies)









Verantwoordelijkheid nemen
Flexibiliteit
Communiceren
Samenwerken
Analyse
Resultaatgerichtheid
Klantgerichtheid
Zorgvuldigheid

aanwervingsvoorwaarden
VAK15003 : minstens 2 jaar academische bachelor studies in de Biologie, Biochemie, Scheikunde of
Ingenieurswetenschappen, optie Biochemie achter de rug bij aanvang van de job of minstens 1 jaar
bezig met de studie Laboratoriumtechnologie of gelijkaardig.
VAK15004-VAK15005-VAK15008-VAK15009-VAK15010 : geen specifieke opleiding vereist
VAK15006 : beschikken over een basiskennis van en affiniteit met tuinieren, planten, tuinbouw enz…
VAK15007 : student zijn of afgestudeerd in juni 2015 in de richting biologie en/of algemene plantkunde
VAK15011 : student zijn of afgestudeerd in juni 2015 van/aan een hoger niet-universitair of universitair
Onderwijsinstelling in de biologische wetenschappen

Voor de functies van wachter en chauffeur toeristisch treintje is het bezitten van een EHBO-attest
een pluspunt en tenminste 18 jaar op de uiterste inschrijvingsdatum.

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
De Plantentuin Meise werft jobstudenten aan voor juli, augustus en/of september 2015.

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 30 april 2015 via mail naar carine.zerard@br.fgov.be met volgende
bijlagen:





CV + motivatie + vermelding beschikbare periode in juli, augustus en september 2015
schoolattest van je huidige en voor de functie vereiste studies (enkel voor functies
waar specifieke studies worden gevraagd)
attest Student@work-50days (aantal gewerkte dagen) te vinden op RSZ-website
eventueel EHBO-attest (enkel voor wachter en chauffeur)

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, HRM - 02/260 09 21 of carine.zerard@br.fgov.be
Inhoud van de functies :
VAK15003 – Steven Janssens, wetenschappelijk attaché, 02/260 09 58 of steven.janssens@br.fgov.be
VAK15004 – Riet Schuerman, deskundige in het bibliotheekwezen, 02/260 03 84 of riet.schuerman@br.fgov.be
VAK15005 – Piet Stoffelen, wetenschappelijk attaché, 02/260 09 57 of piet.stoffelen@br.fgov.be
VAK15006 – Manon Van Hoye, collectiebeheerder, 02/260 09 89 of manon.vanhoye@br.fgov.be of
Elke Bellefroid, wetenschappelijk attaché, 02/260 09 90 of elke.bellefroid@br.fgov.be
VAK15007 – Brecht Verstraete, wetenschappelijk attaché, 02/260 09 60 of brecht.verstraete@br.fgov.be
VAK15008 – Wim Speliers, hoofd TD, 02/260 09 75 of wim.speliers@br.fgov.be
VAK15009 – Koen Es, hoofd SEED, 02/260 09 69 of koen.es@br.fgov.be
VAK15010 – David Schaillée, hoofdwachter, 02/260 09 93 of david.schaillee@br.fgov.be
VAK15011 – Marc Reynders, wetenschappelijk attaché, 02/260 09 90 of marc.reynders@br.fgov.be

