De Nationale Plantentuin van België werft een wetenschappelijk medewerker
(m/v) ‘Desktop Publisher’ aan (SW1)
Bedrijfsomschrijving
De Nationale Plantentuin van België (NPB) is een wetenschappelijke instelling van de
Belgische Federale Overheid en een botanische tuin van wereldformaat, gesitueerd op
slechts 3 km van het Brusselse Atomium.
De Nationale Plantentuin is tevens een onderzoeksinstelling waar tropische en Europese
plantkunde centraal staat. Hierbij hoort een bibliotheek en één van de grootste herbaria ter
wereld. Onderzoeksprogramma's zijn erop gericht om de plantendiversiteit beter te leren
kennen en om zoveel mogelijk planten voor de toekomst te bewaren.
De Nationale Plantentuin van België is ook een belangrijke speler voor kwaliteitspublicaties
met betrekking tot plantendiversiteit en plantenecologie. Naast verschillende boekenseries,
publiceert de Plantentuin ook het tijdschrift Plant Ecology and Evolution, dat recent volledig
werd vernieuwd. De Plantentuin is ook partner in het nieuwe tijdschrift European Journal of
Taxonomy.
Om zijn toekomstplannen te realiseren zoekt de Plantentuin voor zijn publicaties een
desktop publisher (m/v).
Deze betrekking biedt de opportuniteit om bij één van de grootste plantentuinen van de
wereld te werken als desktop publisher voor de internationale tijdschriften Plant Ecology
and Evolution en European Journal of Taxonomy.
De Nationale Plantentuin van België (NPB) is een wetenschappelijke instelling van de
Belgische Federale Overheid.
Inhoud van de functie
Als desktop publisher verzeker je de redactionele follow-up van ingediende manuscripten
zodat een snelle afhandeling is verzekerd.
Essentiële onderdelen zijn o.a. het communiceren met auteurs en het opvolgen van de
interne en externe editors om binnen de gestelde deadlines de manuscripten te behandelen.
Je zorgt ook voor de paginazetting en het aanleveren van printklare manuscripten. Daarbij
waak je o.a. over de technische kwaliteiten van de figuren, de correctheid van de
bronvermeldingen en de taalkundige coherentie van de publicaties.
Profiel
De kandidaat/ kandidate dient houdster/ houder te zijn van volgend diploma :
een diploma van master/ licentiaat.

Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring waaraan de kandidaten (m/v) dienen te voldoen om
weerhouden te worden (toelatingscriteria):

•
•
•

Je hebt minstens één jaar ervaring als desktop publisher (of gelijkwaardige functie)
van een internationaal wetenschappelijk tijdschrift;
je heb interesse en zin om je in te werken in plantensystematische en
plantenecologische publicaties;
je bent goed vertrouwd met software courant gebruikt in de productie van
wetenschappelijke uitgaven (Indesign, Photoshop,...).

Bijkomende gewenste ervaring, kennis en bekwaamheden die tot aanbeveling strekken
(bijkomende rangschikkingscriteria):
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met wetenschappelijke publicaties, vooral in het gebied van de
systematiek, ecologie en biogeografie;
Je werkt gestructureerd en stipt. Tijdsdruk en deadlines schrikken je niet af;
Je beschikt over een actieve talenkennis (Frans, Nederlands, Engels);
Je bent collegiaal en functioneert zowel autonoom als in teamverband in een
meertalige omgeving;
Je bent bereid buiten de gewone werktijden te presteren.

Aanbod
Een uitdagende en veelzijdig job als desktop publisher in één van de grootste plantentuinen
van de wereld. Verder bieden we jou een aantrekkelijk salaris volgens de overheidsbarema’s,
een flexibele uurregeling, terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer voor
woon-werk verkeer of fietsvergoeding en tal van opleidingsmogelijkheden.
Contact
Meer informatie omtrent de inhoud van deze betrekking kan worden bekomen bij de heer
Steven Dessein, directeur a.i., Domein van Bouchout, BE-1860 Meise, Belgique (tel. :
022600928); e-mail: dessein@br.fgov.be).
Solliciteren
De kandidaturen moeten worden ingediend voor 31 januari 2012. Ze moeten worden
ingediend bij aangetekende brief gericht aan de Personeelsdienst van de Nationale
Plantentuin van België, Domein van Bouchout, BE-1860 Meise, België. Volgende elementen
moeten aan de kandidatuur worden toegevoegd: (1) een volledig en waarheidsgetrouw
curriculum vitae, (2) een kopie van het vereiste diploma.

