SELECTIE VOOR VERANTWOORDELIJKE PLANTENPRESENTATIES
(NIVEAU B) bij de Rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België
(1 vacante betrekking)
Missie
Het Plantenrijk ontdekken, onderzoeken en beschermen en onze kennis inzetten voor een duurzame
toekomst.
Binnen het kader van de opdracht van de Plantentuin spelen de levende verzamelingen van ongeveer
18.000 verschillende soorten planten een grote rol. Zij zijn één van de belangrijkste attractiepolen voor
de bezoekers van de Plantentuin. Naast de vaste collecties in tuinen en serres dienen binnen deze
context ook verschillende tijdelijke en semi-tijdelijke plantenpresentaties gerealiseerd en opgevolgd te
worden. Hiervoor zoekt de Plantentuin een gemotiveerde verantwoordelijke plantenpresentaties.
Je maakt deel uit van de Dienst Levende Verzamelingen (Sectie Plantenverzamelingen en Park),
zowel openlucht als de serres, maar je werkt ook nauw samen met de dienst museologie en educatie
van de Plantentuin.
Deelnemingsvoorwaarden op 31 oktober 2013
In het bezit zijn van een bachelor diploma in de tuinbouw. bachelor diploma land- en tuinbouw,
bachelor agro- en biothechnologie
OF
Bachelor mits ervaring in de gevraagde technische competenties
Jobinhoud / taken
Je staat mee in voor de planning, organisatie en realisatie van tijdelijke en semi-tijdelijke
plantenpresentaties in de Plantentuin. Dit kan onder meer inhouden het organiseren van een
orchideeën tentoonstelling maar bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van een visie omtrent
bollengraslanden of het opzetten van een specifieke plantenbeurs. Je werkt zelf ook mee aan de
realisatie en het onderhoud van de plantenpresentaties en stuurt een team aan van tuiniers en
vrijwilligers.

Generieke / gedragsgerichte competenties








Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende
conclusies.
Je lost problemen zelfstandig op, zoekt alternatieven en voert de oplossingen uit.
Je creëert en bevordert de groepsgeest door je meningen en ideeën te delen.
Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier,
levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je
respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van
partijdigheid.
Je beschikt over de inzet, wil en ambitie om resultaten te boeken en je verantwoordelijkheid
op te nemen voor de correctheid van je ondernomen acties.
Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en
ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe
inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
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Technische competenties





Je beschikt over kennis van beide landstalen (Nederlands & Frans)
Je hebt een gedegen kennis van het kweken van diverse groepen van planten
Je beschikt over excellente communicatieve vaardigheden
Je heb een goed inzicht en goede contacten in het nationale en internationale commerciële
horticulturele circuit

Pluspunt
Je woont in de ruime regio rond Meise.
Je toont affiniteit met planten, natuur of tuinbouw

Selectieprocedure
1) Screening cv
Bij de “screening cv” wordt nagegaan of je curriculum vitae voldoet aan het profiel van de functie.
Tevens wordt je diploma goedgekeurd met inachtneming van de deelnemingsvoorwaarden.
2) Interview, voorafgaand van een praktische proef (duur : maximum 1 uur)
Tijdens het interview worden je gedragsgerichte en technische competenties in overeenstemming
met de functievereisten, je motivatie, je interesses en je affiniteit met het werkterrein geëvalueerd.
Aansluitend op het interview zal je een praktische proef dienen af te leggen. Deze proef beoogt de
evaluatie van je technische competenties.
Je bent geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt.
Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven, na het slagen voor deze selectie en op basis van de behaalde punten, als
verantwoordelijke plantenpresentaties niveau B bij de Rechtspersoonlijkheid van de Nationale
Plantentuin van België te 1860 Meise, Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38 (Sectie
Plantenverzamelingen en Park).
Er wordt je een arbeidscontract van bepaalde duur (6 maanden) aangeboden (na gunstige evaluatie
mogelijkheid tot verlenging) met een verloning volgens de overheidsbarema’s. Minimum
aanvangswedde : 27.027,55 EUR (bruto geïndexeerd jaarsalaris).
Voordelen
-

voordelige hospitalisatieverzekering
gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
mogelijkheid voor een fietsvergoeding
bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
glijdende werkuren in een 38-uren week
werken in een groene en aangename omgeving.
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Aanwervingsvoorwaarden



In het bezit zijn van een rijbewijs B
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2013 (uiterste inschrijvingsdatum).
Je kan inschrijven door het zenden van je volledig cv en een kopie van het door jou behaalde diploma
via mail naar carine.zerard@br.fgov.be. Per kerende mail ontvang je een bevestiging van je
kandidatuur.
Je kan niet inschrijven via fax of post.
Indien je nog bijkomende vragen hebt ivm deze selectie, aarzel niet om contact op te nemen met
Carine Zérard, Personeelsdienst,  02/260 921 of  carine.zerard@br.fgov.be.
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