Vakantiewerker/jobstudent
Technisch medewerker voor het beheer van de collecties onder glas
bij het Agentschap Plantentuin Meise

jouw functie
Als vakantiewerker (m/v) bij het Agentschap Plantentuin Meise wordt je tewerkgesteld in de levende
collectie onder glas voor technische ondersteuning. Deze dienst valt onder de afdeling
Plantenverzamelingen en Park. Deze afdeling teelt en verzorgt planten om zo de uitbreiding en het
behoud van de levende plantenverzamelingen te verzekeren ofwel in openlucht ofwel in de kassen.
Concreet zal je je bezighouden met :





updaten van de inventarissen van de collectie- en kweekkassen via een barcodelezer
opname van bloei
herboriseren van planten uit de levende collecties
opzoeken en aanvullen van cultuurgegevens van epifytische planten (via een exceltabel)

verwachte gedragsgerichte competenties









Je kan gericht informatie analyseren en kritisch beoordelen van informatie
Je kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en
trekken van sluitende conclusies
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 voert je taken zelfstandig, correct en systematisch uit
Je aanvaard procedures en instructies.
Je toont respect voor anderen, hun meningen en hun ideeën

verwachte technische competenties



Je beschikt over een basiskennis MS office
Je beschikt over een basiskennis plantkunde en herbarium

aanwervingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar op de uiterste inschrijvingsdatum en je volgt (of hebt gevolgd) gedurende het
school- of academiejaar dat aan deze indienstneming voorafgaat, voltijds of deeltijds, 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.
Salaris (jobstudenten -21j) : 1.428,25EUR bruto/maand (inclusief standplaatstoelage) met
salarisschaal D111.

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 en eventueel een praktische proef. Van dit resultaat word je ook via mail op de hoogte
gebracht.

hoe solliciteren?
Inschrijven kan tot uiterlijk 31 mei 2014 aan de hand van jouw





CV
Motivatiebrief + vermelding beschikbare periode in juli, augustus en september 2014
studie-attest (zie vorige pagina)
attest (aantal gewerkte dagen) te vinden op RSZ-website “Student@work - 50days”

te mailen naar carine.zerard@br.fgov.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, medewerker HR
02/260 09 21 of carine.zerard@br.fgov.be
Inhoud van de functie :
Marc Reynders, wetenschappelijk attaché
02/260 09 90 of marc.reynders@br.fgov.be

