VAK16001 - herbariumassistent (jobstudent)
bij het Agentschap Plantentuin Meise
(uiterste inschrijvingsdatum 13/03/16)

jouw functie
Als jobstudent (m/v) bij het Agentschap Plantentuin Meise spring je in bij de herbariummedewerkers op
1 of 2 werkdagen per week (niet op vrijdag). Er worden maximum 4 assistenten aangeworven,
naargelang de beschikbaarheden.
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 in dezelfde volgorde,
die je dan naar de industriële diepvriezer rolt (vrieskamer). Reeds bevroren materiaal wordt uit
de diepvriezer gehaald en weer in de herbariumkasten geladen.



je werkt nauw samen met een technicus van het herbarium, wat betreft het schoonmaken van
de lege kasten en het wegsteken van de herbariumspecimens op de correcte plaats.



je voorziet de specimens van een barcode.

verwachte competenties





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 bent minstens 16 jaar op het ogenblik van de aanwerving en 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.

ons aanbod










Je wordt tewerkgesteld (op 1 of 2 dagen per week, in overleg te bepalen) 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) : worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal
D111 (graad: assistent), zijnde 10.368 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) of 1.428,25
euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,6084),
exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.
Salaris (jobstudenten +21j): hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor
contractuele personeelsleden, zijnde 12.737,66 euro per jaar (salarisbedrag van 100%) of
1.705,93 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt
1.6084), exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.
De Plantentuin Meise komt voor 100% tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het
gemeenschappelijk openbaar vervoer.
Je hebt onder dezelfde voorwaarden als de personeelsleden recht op een fietsvergoeding.





Je hebt recht op de feestdagen zoals de andere personeelsleden. Je hebt evenwel geen recht
op compensatie voor feestdagen die op een dag van inactiviteit vallen.
Je hebt recht op een pro rata aantal betaalde vakantiedagen. Bij kortere contracten van
minder dan 1 maand kan om organisatorische redenen het opnemen van vakantie vervangen
worden door de uitbetaling ervan.
Tijdens de duur van je vakantiejob, krijg je een labojas, veiligheidsschoenen, een thermische
vest en thermische handschoenen voor in de vriezer, alsook wegwerphandschoenen.

selectieprocedure
1) Screening van jouw cv
2) Gesprek (en eventueel een praktische proef)
Na de uiterste inschrijvingsdatum wordt jouw cv gescreend door de verantwoordelijken van de dienst.
Het resultaat ontvang je via mail (dit kan ook via brief indien je dit van bij de inschrijving vraagt). Indien
jouw cv positief wordt gescreend word je uitgenodigd voor een gesprek. Van dit resultaat word je ook
via mail op de hoogte gebracht (dit kan ook via brief indien je dit van bij de inschrijving vraagt).

hoe solliciteren?
Inschrijven kan tot uiterlijk 13 maart 2016 aan de hand van jouw




CV en motivatiebrief met vermelding beschikbaarden
studie-attest, bewijs dat je nog studeert of pas afgestudeerd bent (zie
aanwervingsvoorwaarden)
“Student@work - 50days” attest (aantal gewerkte dagen) te vinden op RSZ-website

te mailen naar carine.zerard@plantentuinmeise.be met vermelding van onze referentie VAK16001 of
via de post verstuurd naar Carine Zérard, Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38 te 1860 Meise.
Indien bovenstaande documenten niet in ons bezit zijn op de uiterste inschrijvingsdatum, kan er geen
rekening gehouden worden met jouw kandidatuur.
De Plantentuin zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Je kwaliteiten zijn
belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst. Onze teams staan sterk door de kwaliteiten
van elke medewerker. De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit van onze teams. Daarom
voeren wij een actief diversiteitsbeleid.
Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van materiële aanpassingen om te
kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, laat ons dat vooraf weten, dan kunnen wij verdere
afspraken maken. Wij zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan
de selectie.

meer weten?
Inhoud van de selectie :
Carine Zérard, HR-specialist
02/260 09 21 of carine.zerard@plantentuinmeise.be
Inhoud van de functie:
Sofie De Smedt, Project Coordinator Digitisation
sofie.desmedt@plantentuinmeise.be
Deze vacature wordt gepubliceerd op de sites van VDAB, Werken voor Vlaanderen, Plantentuin Meise,
Minderhedenforum.be en kifkif.be, alsook intern verspreid binnen de Plantentuin.

