De Nationale Plantentuin van België werft een wetenschappelijk medewerker
(m/v) aan verantwoordelijk voor de levende verzamelingen onder glas (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.
Er worden 18000 plantensoorten gekweekt, meer dan de helft ervan in één van de grootste
serrecomplexen in Europa, het Plantenpaleis. Jaarlijks ontvangt de Plantentuin ongeveer
100.000 bezoekers. 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.
Om zijn toekomstplannen te realiseren zoekt de Plantentuin een wetenschappelijk
medewerker (m/v) voor het wetenschappelijk beheer van de plantenverzamelingen onder
glas.
Het gaat om een uitdagende en veelzijdig job die de opportuniteit biedt om in één van de
grootste plantentuinen van de wereld te werken als verantwoordelijke van de levende
plantencollecties onder glas.
Inhoud van de functie
Als wetenschappelijk medewerker levende verzamelingen zal je verantwoordelijk zijn voor
het beheer, de uitbouw, het onderhoud en de kweek van planten in de verzamelingen onder
glas van de Nationale Plantentuin van België.
Je zal strategisch leiding geven zodat het wetenschappelijke beheer van de verzamelingen
onder glas zal sporen met de opdrachten van de Plantentuin, namelijk wetenschappelijk
onderzoek, educatie en bewaring.
Jouw taken omvatten zowel het dagelijks aansturen van het personeel, het recurrent
onderhoud in zijn breedste zin (inclusief verificatie van identificaties) als het opvolgen van de
internationale regelgeving en wetgeving (CBD, CITES, IPEN), waarbij bijzondere aandacht
moet gaan naar transfer van materiaal (zowel ontvangst als ter beschikking stelling).
Samen met de Afdeling Museologie en Educatie zal je verantwoordelijk zijn voor het verder
invullen van de publiekskassen om een plantencollectie te presenteren met wereldklasse en
waarbij educatie, uitbouw van een collectie van materiaal van wilde oorsprong en bewaring
van genetisch materiaal centraal staan.

Resultaatgebieden
Essentiële taken zijn o.a. :
•
ontwikkelen en in de praktijk opvolgen van een collectiepolitiek voor de
verzamelingen van levende planten onder glas van de Plantentuin;
•
instaan voor de opvolging van de planning van een aantal werkzaamheden die
dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks uitgevoerd moeten worden, zowel wat
betreft de praktische uitvoering als de administratie en rapportering;
•
nauw samenwerken en overleggen met de gebruikers van de levende verzamelingen;
•
mee instaan voor het tuinbouwkundig onderzoek met betrekking tot de
vermeerdering en de vermeerderingstechnieken van botanische collecties van
bijzonder belang binnen de opdracht van de Plantentuin;
•
aansturen van een ploeg van tuiniers;
•
de vormingen van het personeel ter harte nemen via interne opleidingen en via
uitwisselingsprogramma’s en deelname aan externe vormingen;
•
veldwerk uitvoeren voor de inzameling van materiaal van wilde herkomst;
•
mee opvolgen van ontdubbelde of originele collecties in zusterinstellingen waarmee
we samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten in dit verband (momenteel
Midden-Afrika);
•
mee technische ondersteuning geven aan zusterinstellingen uit de palaeotropen door
het ter beschikking stellen van knowhow;
•
contact houden en samenwerken met collega’s uit zusterinstellingen deelnemen aan
internationale congressen en workshops en er de resultaten en verwezenlijkingen
van de eigen tuin voorstellen via mondelinge mededelingen, posters of artikels in
tijdschriften;
•
de kwaliteit van de identificatiegegevens op het hoogste niveau brengen en houden
door eigen identificaties en door samenwerking met experten;
•
vragen van specialisten en van het grote publiek mee beantwoorden, in zoverre er
een specifieke bijdragen moet komen van de dienst;
•
de internationale wetgeving met betrekking tot de Conventie Biologische Diversiteit,
CITES en IPEN opvolgen en uitvoeren en op een zeer actieve manier bijdragen tot de
realisatie van de doelstelling van de Global Strategy for Plant Conservation waartoe
België zich internationaal verbonden heeft;
•
bijdragen tot het up-to date houden van de database ‘LIVCOL’ in samenwerking met
de database beheerder;
•
leiding geven aan de vrijwilligers die werkzaam zijn in de collecties in samenwerking
met andere betrokkenen;
•
actief bijdragen tot het motiveren en de evaluatie van de hiërarchisch ondergeschikte
personeelsleden overeenkomstig de regelgeving en methodes van dat ogenblik.
Profiel
De kandidaat/ kandidate dient houdster/ houder te zijn van volgend diploma :
een diploma van master/ licentiaat in de biologie (plantkunde of gelijkwaardig)
Bijkomende gewenste ervaring, kennis en bekwaamheden die tot aanbeveling strekken
(bijkomende rangschikkingscriteria):

•
•
•
•
•
•
•
•

Je heb ervaring met tuinbouw;
je hebt ervaring op het gebied van het beheer en de bewaring van genetisch
materiaal;
je hebt ervaring met het leiden van een groep mensen met uiteenlopend
beroepsprofiel en uiteenlopende talenkennis;
je hebt ervaring met de organisatie van een dienst;
je bent dynamisch en denkt oplossingsgericht;
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 verantwoordelijke van de levende plantencollecties
onder glas 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.

