PLANTENTUIN MEISE
ZOEKT
Jobstudent Algologie M/V/X
Vacaturenummer: VAK19004
Uiterste inschrijvingsdatum: 5/7/2019
voor bovenvermelde functie tijdens de maand juli en/of augustus

inhoud van de functie
Jouw voornaamste taken:
Microscopie : analyseren van diatomeeënpreparaten (materiaal uit DR Congo) tot op genus niveau; binnen de
genera de verschillende entiteiten (soorten) kunnen afbakenen;
Uitvoeren van morfometrie (lengte, breedte, striae per 10 µm, …)
Samenstellen van platen van lichtmicroscopische foto’s van diatomeeën.

verwachte gedragsgerichte competenties




Zorgvuldigheid
Analyseren
Verantwoordelijkheid nemen

verwachte technische competenties




Kunnen werken met een onderzoeksmicroscoop en microscoopcamera
Kunnen afbakenen van entiteiten (soorten) binnen de diatomeeëngenera
Basiskennis van het programma Photoshop

Aanwervings- en deelnemingsvoorwaarden



Voor tewerkstelling gedurende het school- of academiejaar dat aan deze indienstneming voorafgaat, voltijds of
deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd te hebben. Aan te tonen met
inschrijvingsbewijs van een erkende Nederlandstalige onderwijsinstelling
In het bezit zijn van een “Student@work-50days” attest

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 een vast uurrooster.
Salaris (jobstudenten -21j) : worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad:
assistent), zijnde 10.368 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) of 1.474,76 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief
standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,7069), exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.
Salaris (jobstudenten +21j): hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele
personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag van 100%) of 1.810,40 euro bruto/maand
geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,7069), exclusief vakantiegeld en
eindejaarstoelage.
De Plantentuin Meise komt voor 100% tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het gemeenschappelijk
openbaar vervoer.




Je hebt onder dezelfde voorwaarden als de personeelsleden recht op een fietsvergoeding.
Je hebt recht op een pro rata aantal betaalde vakantiedagen. Bij kortere contracten van minder dan 1 maand kan
om organisatorische redenen het opnemen van vakantie vervangen worden door de uitbetaling ervan.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, fysieke beperking of chronische ziekte. De
Vlaamse Overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis
van je kwaliteiten en vaardigheden.
Als je een fysieke beperking hebt, laat ons dat vooraf weten. Plantentuin Meise voorziet redelijke aanpassingen voor
personen met een fysieke beperking tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen
nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de
vacature.

selectieprocedure
1) Screening van je sollicitatieformulier
2) Kennismakingsgesprek
Bij ontvangst van het sollicitatieformulier en alle vereiste attesten en documenten, wordt een cv-screening gedaan door
minstens 2 juryleden. Indien jouw profiel positief wordt gescreend word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Het resultaat (positief of negatief) word je via mail bezorgd.

hoe solliciteren?
Geïnteresseerd?
Je stuurt uiterlijk op 5 juli 2019 :
 het ingevulde standaard sollicitatieformulier
 een kopie van je inschrijvingsbewijs in erkende Nederlandstalige onderwijsinstelling
 een recent attest student@work:
bij voorkeur via mail naar hr@plantentuinmeise.be of per post naar: Plantentuin Meise, t.a.v. HR-team, Nieuwelaan 38, 1860
Meise
Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer!
Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
 je het standaard sollicitatieformulier gebruikt en dit samen met beide vermelde documenten opstuurt
 je je kandidatuur uiterlijk op 5 juli 2019 opstuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de
mail geldt als bewijs).
Het standaard sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.plantentuinmeise.be of www.vdab.be.
Als je geen pc hebt, kun je dit sollicitatieformulier ook opvragen bij de hier onderaan vermelde contactpersoon.

meer weten?
Inhoud van de selectie:
Erika Schoemaker, HRM - 02/260 09 95 of erika.schoemaker@plantentuinmeise.be
Inhoud van de functie:
Christine Cocquyt, Wetenschappelijk onderzoeker algologie – 02/260 09 90 of christine.cocquyt@plantentuinmeise.be

