Vakantiewerker/jobstudent
Tuinier (VAK17001)
bij het Agentschap Plantentuin Meise

jouw functie
Als vakantiewerker (m/v) bij het Agentschap Plantentuin Meise spring je in bij de vaste tuiniers in de
dienst Levende verzamelingen en domein. Deze dienst teelt en verzorgt planten om zo het behoud en
de uitbreiding van de levende plantenverzamelingen te verzekeren ofwel in openlucht ofwel in de
kassen.
Je staat in voor het onderhoud van de planten en aanplantingen (onkruid wieden, water geven,
verpotten, bemesting toedienen, snoeien, onderhoud paden/infrastructuur in aanplantingen, etc. )

verwachte gedragsgerichte competenties







Je begrijpt elementaire zaken en kunt omgaan met onduidelijke informatie. Je kunt je eigen
kennis correct inschatten
Je kunt je eigen werk structureren. Dit doe je door prioriteiten te stellen en verschillende taken
op een systematische manier uit te voeren
Je kunt in team werken.
Je leert graag bij, je stelt je eigen functioneren kritisch in vraag
Je bent handig en gebruikt de beschikbare hulpmiddelen. Je voert eenvoudige of repetitieve
taken zelfstandig, correct en systematisch uit.
Je aanvaardt procedures en instructies. Je toont respect voor anderen, hun meningen en hun
ideeën

verwachte technische competenties




Je beschikt over een basiskennis van plantentuinen, arboreta en parken
Je beschikt over een basiskennis van groenbeheerstechnieken
Je beschikt over een basiskennis van plantenteelt, plantenvoeding en plantenbescherming

aanwervingsvoorwaarden
Je bent ten minste of wordt 16 jaar in 2017 en je volgt (of hebt gevolgd) gedurende het school- of
academiejaar dat aan deze indienstneming voorafgaat, voltijds of deeltijds secundair, hoger nietuniversitair of universitair onderwijs.
Hiervan moet een attest worden ingediend bij je sollicitatie.

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.
Je wordt bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent),
zijnde 10.368,00 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) en 287,96 euro standplaatstoelage
(aan 100%) of 1.456,85 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage
(verhogingscoëfficiënt 1,6406).
Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging
voor contractuele personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%)

of 1.740,08 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt
1,6406).
Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en
eindejaarstoelage. De jobstudent heeft recht op een pro rata van het vakantiegeld en de
eindejaarstoelage.

selectieprocedure
1) Screening van je profiel aan de hand van het kandidaatstellingsformulier
2) Kennismakingsgesprek

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

hoe solliciteren?
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 mei 2017 aan de hand van het bijhorende




kandidaatstellingsformulier
studie/school -attest (zie vorige pagina bij aanwervingsvoorwaarden)
attest (aantal gewerkte uren) te vinden op RSZ-website “Student@work”

te mailen naar carine.zerard@plantentuinmeise.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, HRM-stafmedewerker
02/260 09 21 of carine.zerard@plantentuinmeise.be
Inhoud van de functie :
Kenny Stevens, teamleider tuiniers
02/260 09 90 of kenny.stevens@plantentuinmeise.be

