ANIMAL HEALTH - STRATEGIC ACCOUNTS MANAGER BENELUX
ZOETIS is een internationaal diergezondheidsbedrijf dat zich erop toelegt om zijn klanten en hun bedrijven op steeds
betere manieren te ondersteunen. Voortbouwend op de 60 jaar ervaring leveren zij hoogwaardige geneesmiddelen,
vaccins, ondersteuning en educatie. Ze werken er iedere dag aan om de uitdagingen waar de mensen die dieren
houden en verzorgen in de praktijk mee te maken krijgen, beter te begrijpen en aan te pakken, op manieren die voor hen echt relevant
zijn. ZOETIS is wereld marktleider en had in 2019 een omzet van $6.3 miljard, 10.600 medewerkers en actief in meer dan 100 landen.
ZOETIS (zo-EH-tis), komt van ‘zo’, zoals in de woorden zoölogie en zoöloog, en is afgeleid van het Engelse woord ‘zoetic’, dat ‘het leven
betreffend’ betekent. Hun naam verwijst naar de toewijding van hun bedrijf aan het ondersteunen van de dierenartsen en veehouders
overal ter wereld die landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren houden en verzorgen waar we allemaal van afhankelijk zijn.
Functie omschrijving
• Je bent omzetverantwoordelijk voor de Strategic Accounts (inkoopgroepen en corporate accounts) en onderhoudt nauwe
contacten met de eindbeslissers, inkopers en andere belanghebbenden waarbij de nadruk ligt op rundvee, varkens en
pluimvee;
• Je ontwikkelt de strategische account plannen op basis van gedetailleerde analyses van de klantbehoeften en zorgt ervoor dat
de plannen worden uitgevoerd;
• In samenspraak met Strategic Accounts Business Manager maak je de financiële jaarafspraken omtrent alle
diergeneesmiddelen en diagnostica voor de Strategic Accounts;
• Je zoekt naar groeiopportuniteiten en ontwikkelingskansen voor de Zoetis producten bij deze Strategic Accounts en
communiceert over die kansen met je directe collega´s. Je werkt dan ook nauw samen met de diverse technisch en commercieel
verantwoordelijken van de verschillende Business Units van Zoetis;
• Je neemt actief deel aan team-, marketing- en technische meetings van de Business Units;
• Je verwerkt jouw activiteiten in het CRM-systeem en gebruikt dit systeem ook om opportuniteiten te ontdekken;
• Tijdens al je bezoeken aan de klant draag je het professionele en ethische imago van Zoetis uit;
• Je werkt deelt relevante informatie met je collega´s en rapporteren doe je aan de Strategic Accounts Business Manager.
Functie Eisen
• Je hebt een hogere (wetenschappelijke) opleiding genoten b.v. richting diergeneeskunde, landbouw of biologie;
• Analytisch denkvermogen;
• Bewezen ervaring met de sector Animal Health e/o landbouwhuisdieren is een pluspunt;
• Naast het goed adviseren van je klanten omtrent te volgen acties, ben je ook iemand die graag successen boekt;
• Je bent een doorzetter, geeft niet snel op, je maakt gemakkelijk contact en je weet mensen te prikkelen in je communicatie;
• Projectmatig kunnen werken en hands-on mentaliteit;
• Computerbekwaam met aandacht voor kennis van Excel;
• Woonachtig in Nederland, moedertaal Nederlands en uitstekende kennis van het Engels
Aanbod
•
•
•

Onze opdrachtgever biedt een commerciële functie met veel eigen verantwoordelijkheden én de mogelijkheid deel uit te gaan
maken van een kerngezonde, groeiende onderneming;
Je ontvangt een uitstekend salaris aangevuld met een aantrekkelijk bonussysteem, laptop, GSM, bedrijfsauto, maandelijkse
onkostenvergoeding en aantrekkelijke pensioenregeling;
ZOETIS biedt je een vast dienstverband aan.

CMC PROJECT DIRECTOR LARGE MOLECULES AND/OR CELL & GENE THERAPIES
2 Bridge is a Belgian-based consultancy company that provides advice and support on all key
disciplines of healthcare product development (discovery, pre-clinical, clinical and product
development, registration and life-cycle management). We work globally with startups, biotech,
medtech, pharma, and investors. 2 Bridge typically operates via flexible and cross-functional
teams, aligned to the project need. Our broad and multidisciplinary expertise allows to address the most complex and challenging tasks
during development. For more information, please visit: www.2Bridge.be.
Job description
Are you interested to make a difference and contribute to realize our growth plans? We are looking for an experienced CM&C project
director with experience in early phase large molecule development (proteins/antibodies) and/or cell & gene therapies to strengthen the
CM&C team of 2 Bridge. You will work in a non-hierarchical environment that highly values teamwork and where you will have the
freedom to shape your role. You will report to and work closely with the Head of CM&C of 2 Bridge.
The required expertise for the CM&C project director includes:
• Technical knowledge of biologics up and downstream process development and/or GMP production.
• Ability to create and implement biological and/or ATMP development strategies.
• Ability to develop and implement a regulatory strategy for biologics and/or cell & gene therapy products and authoring of
regulatory documents.
• Ability to select and work with C(D)MOs for project execution.
Projects within the CM&C group can vary but usually fall within the following scope:
• Act as CM&C project lead in drug development team for large molecules/ATMP projects and support development projects
within Chemistry and/or Pharmaceutical product development.
• Preparation of Scientific and Technical documentation within the area of CM&C.
• Preparation of Module 3 registration dossiers based on Chemistry and Pharmaceutical source documentation. Dossiers may be
supportive of clinical trials (e.g. IMPD/IND), product registrations (e.g. MAA/BLA) or life-cycle management support projects
(e.g. post-approval variations).
• Preparation of risk management strategies.
• Project management within commercial GMP environment.
Desired profile
• MSc/PhD in Bio-medical sciences, Bio-engineering, Biology, Industrial Pharmacy, Chemistry, or equivalent.
• At least 5-10 years of experience within CM&C product development, registration and/or within a GMP production environment
of large molecules and or cell/gene therapies.
• Proven track record of successful authoring and contribution to delivering CMC sections of investigational medicinal products
for new biological and/or cell and gene therapy compounds.
• Experience in physicochemical analysis of biologicals and knowledge of different analytical techniques used for release and
stability testing.
• Knowledge and interest in pharmaceutical legislation (ICH/GMP/ATMP,…).
• Team-player with the ability to work independently. Analytical, pro-active, flexible and with an eye for detail.
• Interest in the overall process of health care development is a must.
• Interested in working in a multidisciplinary team.
• Enthusiasm with a keen interest to learn new things.
• Good communication skills.
• Fluency in English is a must.
What we offer
• You will be contributing to our ambitious growth plans.
• You will be part of an enthusiastic team where human interactions, teamwork and bringing together different perspectives
are highly valued.
• You will work in a small, but growing organization with an informal and non-hierarchical way of working.

CONSULENT PATRIMONIUM EN BOSUITBREIDING
Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen beschermt. Met 6.000
actieve vrijwilligers en 470 professionals beheren we 500 natuurgebieden, met een oppervlakte van 25.000 ha.
Met 107.000 aangesloten gezinnen zijn we de grootste natuurbeschermingsorganisatie van Vlaanderen.
Functieomschrijving
• Je werkt mee aan de uitbouw van natuurgebieden en bosuitbreiding, met inzicht in de natuurwaarden en potenties voor
natuurontwikkeling.
• Je ondersteunt en begeleidt de onderhandelaars-aankopers (vrijwillige medewerkers) van Natuurpunt bij de aanpak van
terreinverwerving in onze projectgebieden.
• Je vormt met je collega’s het eerste aanspreekpunt voor de talrijke notariaten waar wordt mee samengewerkt, en voor het
uitgebreide netwerk van actoren actief in het buitengebied.
• Je volgt (en soms onderhandel je) de patrimoniumdossiers inhoudelijk op en handelt ze administratief en financieel feilloos af
in constructief overleg met de aankopers, notariskantoren, landmeters en derden.
• Je registreert en controleert patrimoniumdossiers in onze natuurgebieden-databank en archiveert de
patrimoniumdocumentatie.
• Je detecteert samen met onze afdelingen kansen voor bosuitbreidingen, bekomt de nodige vergunningen hiervoor en bepaalt
de best passende financiering.
• Je onderhandelt en stelt boscompensatiecontracten op met inzicht en nazicht van de betrokken materie.
• Je volgt de restfinanciering van de projecten en afdelingen op en je speurt naar opportuniteiten in verband met
fondsenwerving, cofinanciering en subsidies. Je volgt dergelijke dossiers nauwkeurig op en rapporteert ze op efficiënte en
doeltreffende wijze.
• Je werkt actief mee aan een efficiënte werking van de cel Patrimonium & Bosuitbreiding.
Profiel

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

•

Je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt degelijke kennis van de procedures van vastgoedtransacties en wetgeving omtrent patrimonium-aangelegenheden.
Je beschikt over een behoorlijke bagage van de boswetgeving en de ruimtelijke ordening.
Je kan uitstekend overweg met het kantoorsoftwarepakket Office, met een gevorderde praktijkkennis van Excel. Ervaring met
Geografische Informatiesystemen (GIS) is een pluspunt.
Kennis over de Vlaamse en Europese wetgeving rond natuurbehoud is een pluspunt.
Je beschikt over talent voor organiseren, je kan nauwkeuring werken, je bent resultaatgericht, je hebt zin voor initiatief, je bent
klantgericht naar vrijwilligers toe, je bent in staat om zelfstandig te werken, je durft verantwoordelijkheid op te nemen en je
beschikt over vlotte communicatieve vaardigheden.
Je bent sterk gemotiveerd om te werken voor een natuurbehoudsvereniging.

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•

Resultaatgerichtheid
Contactvaardig zijn
Klantgerichtheid
Zelfstandig werken
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod
Je zal, samen met onze sterke groep vrijwilligers, een bijdrage leveren aan de bescherming van de natuur in Vlaanderen. Je komt terecht
in een familiale verenigingscultuur gericht op samenwerking en vertrouwen tussen mensen. Kansen om te leren, jezelf te ontwikkelen en
respect voor een goede werk-privé balans kenmerken ons personeelsbeleid.
We bieden je een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur. Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpunt barema volgens A-niveau.
Relevante ervaring kan gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je 38uren week presteer je binnen de glijdende werkuren tussen 7 en 19u. Je zal werken vanuit ons secretariaat in Mechelen, dat op 5 minuten
wandelafstand gelegen is van Station Mechelen. Werk je liever af en toe van thuis? Die mogelijkheid bieden we je ook.

COÖRDINATOR VALLEI VAN DE ZWARTE BEEK
Wil je mee bouwen aan een groenere leefomgeving? Wil je je graag professioneel engageren in de grootste
natuurvereniging van Vlaanderen? Spreekt het je aan om de Vallei van de Zwarte Beek nog sterker op de kaart te
zetten? En ben je sterk in het opzetten van samenwerkingsverbanden met partners? Dan is deze functie op jouw lijf
geschreven.
Wat ga je doen?
Je coördineert het structureel overleg tussen de 4 afdelingen van de Vallei van de Zwarte Beek. Het beekdallandschap Zwarte Beek strekt
zich uit van bron tot monding, over Hechtel-Eksel, Beringen, Lummen en Halen met interactie met aangrenzende projecten in onder
andere Peer, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Diest.
Samen met de vrijwilligers werk je in eerste instantie aan een concreet project met internationale uitstraling, waarbij we focussen op de
belangrijke relatie tussen mens en natuur. Natuurpunt gelooft dat we de waarde van onze natuurreservaten (op vlak van natuur maar
ook breder) naar een hoger niveau kunnen tillen, als we ook buiten de reservaten een goede samenwerking met alle stakeholders
opzetten om zo te komen tot een win-win-situatie voor zowel mens als natuur. In de Vallei van de Zwarte Beek willen we die uitdaging
ten volle aangaan! Je zet hiertoe samenwerkingsverbanden op met partners in diverse sectoren zoals landbouw, kmo’s, cultuur, erfgoed,
recreatie, andere verenigingen, de zorgsector, individuele particulieren, etc. We nemen deze ambitie op in zeer nauw overleg met zowel
lokale als bovenlokale overheden.
Je hebt als coördinator enkele expliciete projectmatige verantwoordelijkheden:
• Je bepaalt samen met de vrijwilligers en de betrokken overheden de strategie en stelt een concrete planning op.
• Je zorgt voor de algehele opvolging van het project en behoudt het overzicht.
• Je fungeert als het aanspreekpunt voor de andere partners.
• Je rapporteert regelmatig intern en extern over het project.
• Je staat in voor de budgetbewaking en bent mee verantwoordelijk voor de financiering van het project door het binnenhalen
van financiële middelen.
Je stimuleert netwerkingsinitiatieven, onderhoudt en stimuleert contacten met de projectpartners en andere externe betrokkenen.
Je volgt communicatie-acties op:
• Je onderhoudt contacten met de in het project gedefinieerde stakeholders en andere derden, samen met de vrijwillige
medewerkers.
• Je organiseert externe persmomenten en bent aanspreekpunt in verband met externe communicatie-vragen over het project.
• Je levert input voor sociale media, geeft presentaties over de ontwikkelde projecten.
• Je zorgt dat eventuele folders, informatiepanelen e.d. tijdig gepubliceerd en verspreid geraken.
• Je verspreidt de opgedane kennis en ervaring intern en legt de basis voor het stimuleren van activiteiten gericht op
transfereerbaarheid en repliceerbaarheid.
Wie ben jij?
• Je bent gemotiveerd om voor een natuurbehoudsvereniging te werken.
• Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt ervaring met projectschrijven, projectleiding en een goede kennis van procesmatig werken/procesmanagement en
rapportage.
• Je bent een echte netwerker die houdt van sociale contacten en goed kan bemiddelen. Idealiter heb je reeds ervaring met
onderhandelingen. Je bent coöperatief en kunt met diverse stakeholders in dialoog gaan.
• Je hebt talent voor organiseren, bent resultaatgericht, hebt zin voor initiatief en bent klantgericht.
• Je bent in staat om zelfstandig te werken, met deadlines om te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen.
• Je bent positief ingesteld en hebt uitstekende communicatievaardigheden.
• Ervaring in de regio en voeling met de Vallei van de Zwarte Beek is een meerwaarde.
• Ervaring met de uitvoering van grootschalige gebiedsgerichte (natuur)projecten is een pluspunt.
• Je hebt voldoende kennis van de Engelse taal, zowel gesproken als geschreven.

Wat bieden wij?
Je zet, samen met onze sterke groep vrijwilligers, de Vallei van de Zwarte Beek op de kaart en levert een grote bijdrage aan projecten
met internationale uitstraling. Je krijgt een plaats bij de Dienst Beleving maar werkt uiteraard zeer nauw samen met de professionele en
vrijwillige medewerkers van heel Natuurpunt. Je plaats van tewerkstelling is het Bezoekerscentrum De Watersnip te Beringen. Na een
inloopperiode krijg je de mogelijkheid voor gedeeltelijk structureel of occasioneel thuiswerk. Als gevolg van de coronamaatregelen wordt
op dit moment sowieso in hoofdzaak thuis gewerkt.
Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema A111 (aanvangssalaris is minimum 2596,01 bruto, relevante ervaring kan gedeeltelijk
overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je werkuren van 38 uren per week presteer
je in glijdende werkuren. Je startdatum leggen we in onderling overleg vast.

DIENSTHOOFD KLIMAAT, DUURZAAMHEID EN MILIEU/ OMGEVINGSAMBTENAAR IN STATUTAIR VERBAND

Functieomschrijving
Als diensthoofd klimaat duurzaamheid en milieu/ omgevingsambtenaar geef je vanuit een inhoudelijke expertise adviezen, zal je dossiers
behandelen en/of controles uitvoeren met betrekking tot milieuaangelegenheden. Je zal ook leidinggeven aan de dienst milieu, klimaar
en duurzaamheid.
Profiel
•

•
•
•

•
•

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je bent houder van één van de volgende masterdiploma's: Industriële wetenschappen optie milieukunde, Biochemie, Bioindustriële wetenschappen, Environmental sciences, Milieuwetenschappen, Milieu- en preventiemanagement, Milieu- en
duurzaamheidsmanagement, Bio-ingenieurswetenschappen, Chemie, Biologie, Geologie, Geografie
Je bent houder van een attest van lokaal toezichthouder milieuhandhaving of dit behalen binnen drie jaar na de aanstelling
je slaagt voor de selectieproeven
je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit moet blijken uit een recent
uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat je slaagde voor de selectieproeven. Als hierop ongunstige
vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.
je geniet de burgerlijke en politieke rechten
je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk

een boeiende job in een aangename werksfeer
een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
extralegale voordelen:
maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
ecocheques – 200 euro (voltijds werkend personeelslid)
een gratis hospitalisatieverzekering
een fietsvergoeding
gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
aangepaste vorming en opleiding
nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige of ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening
gebracht

DIENSTHOOFD MILIEU EN GROEN

Functieomschrijving
Je leidt de dienst Milieu en Groen en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid inzake milieu, klimaat,
duurzaamheid, landbouw, erosie en dierenwelzijn.
Je bent verantwoordelijk voor de duurzame en functionele vormgeving van het openbare groen, waarbij je nauw samenwerkt met de
dienst die het onderhoud uitvoert. Als milieutoezichthouder oefen je ook het toezicht uit op de inrichtingen in de stad.
De dienst die je leidt, adviseert burgers en collega’s op een klantgerichte manier.
Samen met de dienst Ruimtelijke Ordening voert jouw dienst het vergunningenbeleid van de stad uit. Jouw rol als diensthoofd is om te
zorgen voor een vlotte samenwerking en de realisatie van het vergunningenbeleid.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Aanbod
•
•
•

Je bent een teamspeler, klantgericht en zowel schriftelijk als mondeling een vlotte communicator.
Je getuigt van integriteit en professionaliteit in je omgang met klanten en collega’s en je redeneert altijd vanuit het algemene
belang.
De veranderende wetgeving op vlak van milieu volg je op de voet.
Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad en met een grote interesse in de stad
Diest.
Je beschikt over een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma overeenkomstig de lijst van erkende diploma’s of
getuigschriften per niveau vastgesteld door de Vlaams minister, bevoegd voor Binnenlandse aangelegenheden
Factoren die als plus gezien worden:
o ervaring in een functie met volgende taken:
 beleidsvoorbereiding inzake milieu, klimaat, duurzaamheid, landbouw, erosie of dierenwelzijn
 inhoudelijk opvolgen of beoordelen van omgevingsvergunningsaanvragen
 uitoefenen van milieutoezicht of houder zijn van een bekwaamheidsbewijs inzake lokale
milieuhandhaving
o een diploma in één van de volgende richtingen:
 milieuwetenschappen
 milieu- en duurzaamheidsmanagement
 ingenieurswetenschappen
 industriële wetenschappen
 landschapsarchitectuur
 geografie of geologie
 chemie
 biologie
Minimum startsalaris: € 3.170,07 bruto per maand bij een voltijdse tewerkstelling (weddeniveau A1a-A3a)
Er kan (maximaal) 10 jaar relevante privé-ervaring meegenomen worden
Je salaris wordt aangevuld met maaltijdcheques ter waarde van € 8,00, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en een voordelig verlofstelsel

ECOLOOG EXPERT – DEVELOPMENT OFFICER VLAANDEREN- COD BIOTOPE ENVIRONNEMENT
Functieomschrijving
Belangrijkste taken
• U legt verantwoording af aan de directie en uw belangrijkste taak bestaat eruit om het dienstenaanbod van Biotope
Environnement in Vlaanderen te structureren en te ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat onze activiteit (milieu, biodiversiteit,
natuurbehoud) commercieel succesvol wordt. U vertegenwoordigt ons imago bij de verschillende handelsbetrekkingen en
helpt mee om onze activiteiten/prestaties meer bekendheid te geven. U zal onder andere:
• Een commercieel actieplan voor uw sector opstellen en uitvoeren (in samenwerking met de directie),
• De klantenportefeuille uitbreiden via een geschikt en efficiënt prospectieplan,
• Uw netwerk van klanten (planologen/verkavelaars, beleidsbepalers, lokale overheden) inzetten en verder uitbreiden om
nieuwe studies te kunnen uitvoeren,
• Commerciële voorstellen uitwerken, de bestaande commerciële instrumenten valoriseren, ze verbeteren en opnieuw
aanbieden.
• Tegelijk neemt u deel aan studies. In dit verband zijn uw belangrijkste taken:
• Projecten beheren en studies over biodiversiteit uitvoeren voor projecten rond de verbetering, het behoud en de beoordeling
van het milieu,
De klantenrelaties onderhouden en actief aan vergaderingen deelnemen, Deskresearch en wetenschapsmonitoring uitvoeren rond de
bestudeerde thema’s.
Profiel

Gezocht profiel, kennis en ervaring
•
•
•
•
•

Een diploma hoger onderwijs richting milieu met een commerciële opleiding of ervaring is ideaal.
Ideaal gezien heeft u kennis van natuurbehoud, ecologie en studies rond milieuregelgeving.
U heeft succesvolle ervaring met het aanbrengen van klanten en projecten bij dienstverlenende bedrijven en/of met het
leveren van intellectuele prestaties rond het milieu.
U beheerst het Nederlands en het Frans uitstekend. Kennis van het Engels is een pluspunt.
Uw kennis van de partners en de regionale institutionele actoren van de ruimtelijke ordening, hernieuwbare energieën en het
milieu is een grote troef.

Vereiste professionele kwaliteiten
U bent het visitekaartje van onze diensten/activiteiten, u vindt nieuwe klanten, u heeft feeling en passie voor zaken en het milieu, maar
ook:
• Een uitstekende contactvaardigheid en bakken vol energie... om klantenrelaties te behouden/uit te bouwen, Een uitgesproken
capaciteit om u aan te passen... en succesvol te onderhandelen,
• Sterke leiderskwaliteiten... om u te laten gelden,
• Een aanstekelijk enthousiasme... om de zaken positief aan te pakken,
• Creativiteit... om nieuwe commerciële acties voor te stellen,
• Teamspirit... om u aan de groep aan te passen en aan een project te werken. Uw werklust en resultaatgerichtheid zullen het
verschil maken.
Aanbod
•
•
•

Functie: COD, voltijds, gebaseerd in Brussel, met zeer veelvuldige verplaatsingen in Vlaanderen en naar de hoofdzetel in Etalle
Vergoeding: vaste basis + variabel deel + voordelen (mogelijkheid van met name bedrijfswagen)
Begin van de overeenkomst: zo snel mogelijk (bespreekbaar)

ILVO PROCESFACILITATOR FUNCTIONELE AGROBIODIVERSITEIT EN AGRO-ECOLOGIE

Wil jij je graag inzetten voor (inter)nationale projecten over Functionele AgroBiodiversiteit en agro-ecologie? Wil je mensen met diverse
functies en achtergronden samen rond de tafel brengen, en hen begeleiden om concrete acties uit te voeren? Ben je een communicatieen organisatietalent met ervaring in het vormgeven en faciliteren van participatieve processen? Dan is deze functie iets voor jou!
Je zal meewerken en ondersteuning bieden bij twee lopende projecten. Je krijgt ondersteuning van een ervaren en gemotiveerd
onderzoeksteam binnen Landbouw en Maatschappij op ILVO.
• FABulous farmers is een Interreg-project dat de implementatie van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) door boeren en andere
grondbeheerders wil versnellen, door kennis en praktische ervaringen over FAB te bundelen, te verdiepen en uit te wisselen
tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers.
• LLAEBIO of Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw is een samenwerkingsverband tussen heel wat diverse
organisaties (onderzoekscentra, praktijkcentra, overheid, landbouworganisaties, ngo’s etc) die zich inzetten voor de transitie
naar agro-ecologie.
Wie zoeken we?

•

•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma in Bio-ingenieurswetenschappen, Geografie, Biologie, Milieu-natuurwetenschappen, Sociologie en
Communicatiewetenschappen, Biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde. Sollicitanten met ervaring en een
Bachelordiploma Agro- en Biotechnologie (land- of tuinbouwgerichte afstudeerrichting) of relevante studierichtingen komen
eveneens in aanmerking. Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we om een gelijkwaardigheidserkenning
te behalen. Dit kan je dan aanvragen bij NARIC Vlaanderen (NARIC-Vlaanderen -NARIC-Vlaanderen.
Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en Engels.
Je hebt een rijbewijs B
Je bent sterk in het organiseren en opvolgen van participatieve processen.
Je kan wetenschappelijke resultaten op een begrijpbare manier communiceren.

Wat bieden we?
• We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) aan met een competitief salaris o.b.v. je diploma. Je zal
aangeworven worden in de salarisschaal A165, A166 of B111 (afhankelijk van je diploma). Relevante ervaring kan in aanmerking
genomen worden als geldelijke anciënniteit.
• Je krijgt een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job en dit in een dynamische omgeving met aantrekkelijke
werkomstandigheden.
• Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar vervoer), maaltijdcheques
(7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen gebaseerd op prestaties vorig jaar (privéregeling).

INBO ONDERZOEK(S)TER NATUUR & MAATSCHAPPIJ
Het INBO is het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via toegepast
wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert.
Het INBO wil hét aanspreekpunt zijn in Vlaanderen om het natuurbeleid en de uitvoering ervan evidence-based te ondersteunen. Het
beschrijft toestand en trends van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, onderzoekt oorzaken van veranderingen en ontwikkelt
rechtstreeks toepasbare instrumenten. Het werkt toekomstverkenningen uit die het natuurbeleid op langere termijn onderbouwen. We
doen dit steeds in dialoog met partners uit maatschappij, wetenschap, beleid en beheer.
Functieomschrijving
Als onderzoek(st)er Natuur en Maatschappij doe je onderzoek naar maatschappelijke aspecten van natuur en natuurbeheer. Je ontwikkelt
onderzoeksprojecten samen met collega's en voert ze uit. Je onderzoek speelt in op actuele thema's en je vertaalt de
onderzoeksresultaten ook naar beleid en praktijk. Je komt terecht in een zelfsturend, interdisciplinair team, waar teamwerk erg
belangrijk is.
Profiel
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:
• Je hebt een Masterdiploma wetenschappen of sociale wetenschappen.
• Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt na een positieve EVC-beoordeling (EVC = erkennen van verworven
competenties) door VDAB voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
• Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen
waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARICVlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
• Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat
overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs),
moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen "artikel 7" bij Selor (www.selor.be).
• Je hebt minimaal 5 jaar beroepservaring [1] in projectontwikkeling en projectuitvoering, ontwikkelen en uitvoeren van socioecologisch onderzoek en interdisciplinair en transdisciplinair beleidsgericht onderzoek.
Jobgerelateerde competenties
• Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen voorstellen en verklaren
Aanbod
•
•

•
•
•
•
•
•

Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de
samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het
algemeen belang.
35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woonwerkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin
kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel 'tweede pijler' genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus
zelf niets bij te dragen.
Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de
werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Wetenschappelijk attaché (rang A1, salarisschaal
A165/166 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door
de lijnmanager

MARINE ECOLOGY PHD STUDENT VACANCY
The Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS,
Belgium) is recruiting a PhD student. The PhD student
will be engaged in the recently started project OUTFLOW
(Quantifying the cOntribUTion of Fouling fauna to the Local carbon budget of an Offshore Wind farm, 2021-2025) funded by the Belgian
Science Policy. The research will be conducted in full collaboration with the Marine Biology Research Group and the Isotope Bioscience
Laboratory (ISOFYS) of Ghent University.
Context
This project is rooted in the society’s desire to combat climate change by reducing emissions of CO2. This can be done by using renewable
energy sources, one of them being wind. As wind energy developments require considerable space and wind, they are often located in
open, windy landscapes, which are widely available at sea, leading to a proliferation of offshore wind farms (OWFs). The wind turbines act
as new artificial hard substrates and are rapidly colonised by fouling fauna in high densities, the majority of them (in terms of species,
density and biomass) being suspension feeders, feeding on organic material from the water column. At the same time, in the immediate
vicinity of turbines, strong changes in sediment characteristics and infauna have been revealed.
These changes encompass a fining and organic enrichment of the sediment, with increased anoxia in otherwise well-aerated sediment,
and a shift in macrofaunal communities. These changes have been hypothesised to originate from the biodeposition of organic material,
mainly in the form of faecal pellets and pseudofaeces produced by the fouling organisms on the turbines.
The overarching hypothesis of OUTFLOW is that the faecal pellet production by fouling fauna plays an important role in the local organic
matter dynamics and carbon sequestration in sediments within offshore wind farms. This hypothesis will be tested through 6 objectives:
(1) develop tracers for faecal pellets; (2) estimate the contribution of faecal pellets to the pelagic and sedimentary organic matter pool in
OWFs; (3) model the spatial dimensions of enrichment of OWF sediments; (4) determine the fate of faecal pellets in the sediment; (5)
estimate the carbon sequestration potential of altered offshore wind farm sediments, and (6) investigate the effect of offshore wind
farms on organic matter dynamics and carbon sequestration at a larger geographical scale.
Tasks
The PhD student will directly contribute to objectives (1), (2), (4) and (5). This will be done through a combination of experimental
research, field work, statistical processing of the data and modeling the biogeochemical response of the environment. More specifically,
the PhD student will develop the tracers for faecal pellets and other contributors of the organic matter pool using stable isotope
techniques and apply them in a combination of field-and experimental work involving the water column and the sediment. Data will be
analysed using a combination of statistical techniques and ecological modelling.
Diploma
• Master in Sciences (within the field of Biology, Biochemistry, Oceanography or equivalent) or Bio-engineering Sciences (within
the field of Bioprocess Technology, Environmental Science and Technology, Land and Water Management or equivalent)
• Strong interest in multidisciplinary research in relation to marine ecology
• Open and collaborative attitude
• Prepared to take initiative, but also to work in close collaboration with other team members
• Prepared to participate in sampling campaigns at sea for several days
• Prepared to participate in (inter)national conferences and symposia
Technical competence
• Good insights in analysing and interpreting data
• Knowledge of statistical processing of data
• A good knowledge of R is an asset
• Strong interest in experimental work
• Excellent knowledge of English (written and spoken)
Generic competence
• Excellent organisational, communication (both oral and written) and social skills
• Capable of planning and organizing your own work and meeting deadlines imposed by the project

PROJECTMEDEWERKER LANDSCHAP (X2)
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw Oud-Turnhout, Flemish Region, Belgium

PROFIEL 1 - LANDSCHAPSONTWERPER
• Je begeleidt onze landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en
administratieve uitwerking, opmaak bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de
werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de
terreinwerken.
• Je draagt landschap uit als strategie om tot kwalitatieve inrichting, projecten en samenwerkingen te komen.
• Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond landschapskwaliteit.
• Je adviseert collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten.
• Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee
algemene taken op in het belang van de vzw.
PROFIEL 2 - COÖRDINATOR LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED (LOB)
• Je bouwt het Loket Onderhoud Buitengebied uit in het werkingsgebied van RLKGN. Je bent daarvoor het aanspreekpunt voor
onze partners (in eerste instantie de gemeentebesturen, later ook verenigingen en particulieren) inzake beheer en onderhoud
van kleine landschapselementen, klein bouwkundig erfgoed en recreatieve randinfrastructuur. Je overtuigt toekomstige
klanten van de meerwaarde van het LOB en onderneemt hiervoor de nodige stappen, zoals de opmaak van contracten en
bestekken.
• Je coördineert de technische aspecten van het LOB gaande van inventarisatie, visievorming, beheerplanning en –uitvoering en
monitoring. Je bent het aanspreekpunt voor derde partijen (studiebureaus, sociale economie, boomverzorgers, …) die delen van
deze taken in opdracht uitvoeren.
• Je onderhoudt de digitale aspecten van het LOB en overlegt op regelmatige basis met de LOB-collega’s van de andere
regionale landschappen.
• Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond beheer en onderhoud van het
buitengebied.
• Je adviseert collega’s bij beheer en onderhoud van landschapselementen (laanbomen, houtkanten, veteraanbomen, bermen, …)
in het kader van hun projecten.
• Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee
algemene taken op in het belang van de vzw.
Jouw profiel (voor beide functies)

Voorwaarden
•
•
•

Je bent landschapsarchitect, -ontwerper, geograaf, bioloog, ingenieur of een gelijkwaardige opleiding rond landschap, erfgoed,
natuur en/of groen
Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen
Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken

Competenties
•
•
•
•

Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt
Je bent communicatief en beschikt over de nodige sociale vaardigheden
Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt
Je bent vertrouwd met projectmatig werken

Extra troeven
•
•

Je kan werken met GIS, Photoshop en/of VectorWorks
Je hebt affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Ons aanbod
• Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng en occasioneel thuiswerk mogelijk
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Standplaats: Pastorie Oosthoven, Polderstraat 33 in Oud-Turnhout (voorlopig telewerk)
• Verloning volgens barema B1 van de provinciale overheid met opname eventuele relevante anciënniteit. Paritair Comité 329.1
• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling
• Een maatschappelijk relevante job in een leuk team van enthousiaste collega's

SCIENTIFIC SECRETARIAT ON INVASIVE ALIEN SPECIES
The selected candidate will help implementing the tasks of the National Scientific
Secretariat on Invasive Alien Species, a scientific body supporting the national
implementation of the European Regulation Nr. 1143/2014 on the prevention and
management of the introduction and spread of invasive alien species. The Scientific
Secretariat is established within the Operational Directorate Natural Environment
(OD Nature) of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences.
The Secretariat is created and financed according to a cooperation agreement adopted by the Federal State, the Communities and the
Regions and in force since July 2020. This agreement also creates a National Scientific Council and a National Committee on invasive
alien species. For more information on the implementation of the Regulation Nr. 1143/2014 in Belgium, visit www.iasregulation.be
The selected candidate will be one of two staff members (MSc) of the National Scientific Secretariat.
Tasks
The selected candidate will be in charge of implementing the following tasks:
• To draft and assess scientific reports concerning environmental risks, distribution and best management practices of invasive
alien species of Union concern in Belgium;
• To provide scientific advice relating to the implementation of the Regulation to the competent authorities (e.g. advice on the
inclusion of invasive alien species on the list of invasive alien species of Union Concern);
• To contribute to the preparation of national action plans on the pathways of unintentional introduction and spread of invasive
alien species of Union concern in Belgium;
• To support official inspection services with the identification of invasive alien species listed by the EU Regulation;
• To manage a portal website on the coordinated implementation of the EU Regulation in Belgium;
• To prepare and organize the meetings of the National Scientific Council on Invasive Alien Species;
• To report to the European Commission on the implementation of the Regulation on IAS;
• To liaise with stakeholders.
Diploma
We are looking for a colleague with the following profile and qualifications: Master of Science (MSc) in any field related to biodiversity:
Ecology, Environmental or Social Sciences, Biology, Agronomy.
Technical competence
• Excellent skills in research, analyzing and summarizing scientific information.
• Excellent writing skills.
• Excellent skills in communication.
• Excellent presentation skills.
• Experience in scientific communication.
• Experience with moderating and finding common ground.
• Teamwork skills.
Experience
• Minimum 3 years work experience related to the diplomas mentioned above.
• Experience with strategic planning and or/best practices in biodiversity issues is an asset.
• Experience with European biodiversity or environmental research/policy is an advantage.
• Scientific experience with biological invasions is an advantage.
Generic competence
• Excellent active knowledge of French and English is absolutely necessary.
• A working knowledge of Dutch is required.
• Positive and proactive attitude.
• Able to work both independently and in team.

We offer
• You will be employed by the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Vautierstraat 29, 1000 Brussels.
• The contract will preferably start asap and will be of fixed duration, ending 31/12/2021, but with foreseen extension.
• The salary is defined according to the standard scale for the scientific staff of the federal government as published in the
Moniteur Belge / Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl) A.R./K.B. 2.6.2010 (publication
10.6.2010; Master of Science, SW11) and will depend on the number of years of experience (e.g. 5 years experience: 3.852,79
euro indexed gross monthly).
• Free commuting with public transport or possibility of a bicycle bonus.
Additional
• You are one of two staff members of the National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species.
• You attend meetings at the level of the European Union and are part of a European network on IAS.
• You are maximum 20 days a year abroad for workshops, conferences and meetings.

SCIENTIST STRUCTURAL BIOLOGY (CRYO-ELECTRON MICROSCOPY AND SINGLE-PARTICLE ANALYSIS)
Confo Therapeutics, a spin-off of VIB and VUB, is a drug discovery company built around a disruptive
technology which enables it to address ‘undruggable’ GPCRs. The company is building a portfolio of
transformative medicines in various disease areas. Confo Therapeutics’ headquarter is located on the
Technology Park in Zwijnaarde/Ghent and the company has a second exploitation site on the Etterbeek campus
of the Vrije Universiteit Brussel. More information about Confo’s technology and strategy can be found on www.confotherapeutics.com.
Detailed job description
• Process single particle cryo-EM data including handling raw data, interpretation, 3D reconstruction and map refinement, and
model building in various pipe-line projects.
• Maintenance and development of the infrastructure for cryo-EM, with emphasis on supporting both internal drug-development
pipeline programs and technology development.
• Support high-performance structural biology computing infrastructure including management of large data storage and
processing clusters.
• Provide scientific expertise to cross-functional project teams on progress and explore the feasibility of experiment proposals.
• Train scientists in cryo-EM data processing using various state-of-the-art software for 3D reconstructions, atomic model
building and in fundamentals of cryo-EM sample handling and preparation.
• In a project leader role, you will be expected to maintain focus and provide direction to the team members with clear project
plans and defined timelines, maintain productive relationships with project team members and communicate progress against
goals in a multidisciplinary setting: chemistry, biology, pharmacology, and modeling.
Job requirements
• Ph.D. or equivalent in structural biology, biophysics, or a related field with postdoctoral/industrial experience in structural
biology and 2+ years of documented experience in cryo-EM of proteins.
• Experience with cryo-EM sample preparation protocols including negative staining and sample vitrification.
• Experience with Linux OS (Installation, configuration and maintenance).
• Strong expertise in single particle cryo-EM image processing and 3D reconstruction (expertise user programs such as RELION,
CryoSPARC, CryOLO, WARP). Expert on data-processing and structure solution of small size protein and transient membrane
protein complexes (<150 kDa) is desired.
• Experience with software for model building and refinement such as Phenix, CCP4-em, Chimera, Rosetta, Coot etc.
• Experience with operation of screening and high-resolution data-collection microscopes.
• A true team player with a track record of successful collaborations.
• Skills in managing multiple projects and capability to prioritize.
Our offer
•
•
•
•

A competitive compensation package with extensive benefits.
The chance to continuously grow as a professional.
A job where you can make a difference.
An entrepreneurial and stimulating working environment in a growing and ambitious biotech company.

SOFTWARE FIELD APPLICATION SPECIALIST
Agilent inspires and supports discoveries that advance the quality of life. We provide life
science, diagnostic and applied market laboratories worldwide with instruments, services,
consumables, applications and expertise. Agilent enables customers to gain the answers and
insights they seek ---- so they can do what they do best: improve the world around us.
Information about Agilent is available at www.agilent.com.
As a Software Field Application Specialist you will be responsible for both pre- and post-sales software support, as well as for the
successful provision of technical services and product deployment, delivery, and training to assure and safeguard a 100% customer
satisfaction. Alissa is a clinical Software as a Service (SaaS) solution focussed on (routine) diagnostic use.
Your key responsibilities will include

Pre-sales
•
•
•
•

Prepare for and manage all aspects of pre-sales demonstrations and trainings.
Support customers in evaluating the products to bring the evaluation to a successful conclusion.
Company representation at scientific conferences and trade-shows, including staffing of booth, demonstration of software and
technical representation in customer meetings.
Operate in a consultative fashion to match customer needs to solutions offered by the Company.

Post-sales
•
•
•
•
•
•

Provide installation, training, product configuration, and professional services delivery support as needed.
Handle product questions from customers regarding use and functionality of products -- First- and second-line support.
Proactively identify potential customer issues with our products and coordinate corporate resources to provide solutions.
Attend to customer satisfaction & product relevance through regular contacts via the Help Desk or customer training.
Support in product testing, test case and test data set management.
Participate as an active member of the team to provide feedback on product direction, customer requirements, market
direction, and competitive landscape.

Background
• Master's or PhD Degree in Life Science (ideally in Biology, Bioinformatics, Genetics...)
• Significant experience on a customer/end user focused position, working with various stakeholders
• Good understanding of how Array CGH / NGS variant data is used and interpreted in a clinical/diagnostic setting.
• Full fluency in English is a must. Fluency in French is a strong plus
• Past experience with bioinformatics, scripting languages, linux / unix is a plus but not a requirement
• On a personal level, you are positive, curious and a good listener. You also have great communications skills to interact with a
lot of stakeholders and you show a real can-do attitude. You are also willing to travel from time to time (domestic and
international).

SPECIALIST OVERHEIDS- EN GROEPSMONITORING EN RAPPORTERING KLIMAAT/ENERGIE
Wij zijn wereldwijd nummer één in chemie door onze intelligente oplossingen voor klanten én voor een duurzame
toekomst. Onze 3000 collega’s vormen samen een divers team en zijn gespecialiseerd in productie, logistiek, techniek,
labo, energiemanagement maar ook veiligheid, milieu, communicatie enzoverder. Onze diversiteit maakt ons sterker! Daarnaast creëren
we bij BASF carrières, er is dan ook een breed palet aan carrière mogelijkheden, in België en internationaal.
Wij zijn op zoek naar een Specialist overheids- en groepsmonitoring en rapportering klimaat/energie die deel wil uitmaken van ons
boeiend bedrijf.
Functieomschrijving
Binnen het team waken we over het nationale en regionale beleid en evalueren we de impact ervan op de productiesite in Antwerpen, dit
zowel voor klimaat-, energie- en milieuthema’s.
• Je staat in voor de opvolging van de jaarlijkse CO2-monitoring en rapportering zowel voor interne doeleinden als naar
overheidsinstanties.
• Je volgt daartoe de evoluties in de regelgeving op en bekijkt mee hoe de vertaalslag naar de site gemaakt kan worden.
• Je voorziet ondersteuning naar de diverse diensten en productiebedrijven in het kader van rapportering en compliance en bent
hiervoor het interne aanspreekpunt.
• Daarnaast werk je mee aan de verdere kennisopbouw en digitalisering op basis van een doorgedreven data-analyse en
kwalitatieve verwerking.
o Omzetting en opvolging van maatregelen in kader van compliance met betrekking tot emissiemonitoring en
(overheids)rapportering en communicatie/coördinatie van klimaat-relevante thema's naar de site of individuele
productiebedrijven toe.
o Op stand houden van monitoringplannen en voorbereiden van de jaarlijkse emissie- en aanverwante verslagen voor
broeikasgassen en energie-efficiëntie en mee begeleiden van de interne en externe audits die ermee gepaard gaan.
o Verbeteren van inzichten en procesmatig aligneren van financiële impact en kostenallocatie.
o Ondersteuning in de vorm van data-integratie en verwerking met het oog het verbeteren van datatools en opbouw
kennis rond interacties klimaat/energie/milieu samen met de betrokken collega’s.
o Opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen BASF als intern aanspreekpunt voor klimaat- en
energierelevante gegevens.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt interesse in rapportering en controlling m.b.t. klimaat, energie en milieu .
Je hebt affiniteit met dataverwerking en -analyse en goede analytische vaardigheden.
Je hebt oog voor detail en zorgt voor kwaliteit in je dossier- en tekstbeheer.
Je bent een teamplayer, klantgericht en hebt heldere communicatievaardigheden.
Je toont ondernemerschap.
Relevante werkervaring en ervaring met dataverwerkingstools is een plus.

Jobgerelateerde competenties
• Domein: Onderzoek
• Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en actualiseren
• De methodes en middelen voor studies en ontwerp en hun uitvoering bepalen
• Een project leiden
• Oplossingen en technische en technologische evoluties ontwikkelen
De kenmerken en eisen van het project bestuderen
• Testen uitvoeren
De resultaten analyseren
Het product en proces op punt stellen
• Programma's voor onderzoek en ontwikkeling bepalen en coördineren
• Samenwerkingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met scholen, universiteiten, technische centra, ... ontwikkelen
en coördineren
• Theoretische modellen ontwerpen (berekening, simulatie, modellering, ...)

Aanbod
•
•
•

•
•
•
•

Een uitdagende en dynamische job met een leuke werksfeer in een stabiel bedrijf.
Een warm welkom tijdens onze onthaaldagen en begeleiding door een meter of peter.
Een groeiend salarispakket met keuzemogelijkheden (tablet / laptop / smartphone voor privégebruik,…), een mobiliteitsbudget
(leasefiets / leasewagen,...), een jaarlijkse bonus, een forfaitaire netto vergoeding, een pensioenplan, hospitalisatie- en
ambulante zorgverzekering voor jou en je gezinsleden,...
Een goede work-life balance! Je hebt flexibele werkuren en 38 dagen vakantie. Occasioneel thuiswerk is zeker mogelijk.
Een goed gevulde maag door ons uitgebreid aanbod in het bedrijfsrestaurant, maandelijkse fruitbedeling en maaltijdcheques.
Alternatieve mogelijkheden om naar de site te komen zoals gratis busvervoer, carpoolmogelijkheden, ...
Kansen voor zelfontwikkeling door een groot opleidingsaanbod en een interne jobmarkt.

WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKER - BIOVEILIGHEID VAN MEDICINALE GGO’S
Sciensano is het instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA).
Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te
begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk
onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.
Samen met meer dan 700 medewerkers werken wij mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden,
Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen.
Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : https://www.sciensano.be.
Functiebeschrijving
• Je vervoegt de dienst ‘Bioveiligheid en biotechnologie’ (SBB) en beoordeelt de aanvraagdossiers m.b.t. klinische studies of
marktvergunning van de geneesmiddelen die uit genetische gemodificeerde organismen (GGO’s) bestaan, zoals vaccins of
gentherapieproducten.
• Je zorgt voor een wetenschappelijk onderbouwde analyse van de risico’s van deze GGO-producten voor de menselijke
gezondheid en het leefmilieu.
• Je stelt wetenschappelijke adviezen op met respect voor de wettelijk bepaalde tijdslijnen.
• Je steunt op bestaande voorschriften en richtlijnen, en op de relevante wetenschappelijke literatuur.
• Je expertise ondersteunt het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, de Adviesraad voor
Bioveiligheid, de Belgische en Europese overheden.
• Je werkt samen met andere wetenschappelijke diensten van Sciensano en met experten van (inter)nationale instellingen en
neemt deel aan vergaderingen met stakeholders, aan expertengroepen, en aan wetenschappelijke missies.
• Je ontwikkelt je expertise en volgt de ontwikkelingen op je vakgebied en de wetenschappelijke literatuur.
• Je valoriseert je kennis door wetenschappelijke publicaties of richtsnoeren, en door de deelname aan onderzoeksprojecten.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Master in biologische, pharmaceutische - of bio-ingenieurswetenschappen
Kennis van aanvragen voor klinische proeven
Een onderzoekservaring in microbiologie, virologie of genome editing (min. 2 jaar)
Goede redactionele vaardigheden
Troef : Interesse in biotechnologische toepassingen
Talen: een goede kennis van het Nederlands en Frans; excellente kennis van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
Generiek competentieprofiel: analyseren; zin voor synthese; kritische geest; zelfstandig; klantgericht; leergierig en
wetenschappelijk gedreven
Bereid tot deelnemen aan vergaderingen binnen en buiten Europa

Wij bieden
• Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
• Een functie in een wetenschappelijke omgeving
• Flexibele arbeidstijden (mogelijkheid tot glijdende uren, telewerken, interessante verlofregeling)
• Een gratis abonnement openbaar vervoer (woon-werkverkeer), laptop en andere voordelen
• Verloning in weddeschaal SW1 (met extralegale voordelen)
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Plantentuin Meise
zoekt een nieuwe collega
WETENSCHAPPELIJK EDUCATOR
Voltijds bediendencontract van onbepaalde duur
Niveau: A - Rang: A1 – Salarisschaal: A165 - Graad: wetenschappelijk attaché
Functiefamilie: Onderzoeksfuncties – Klasse 15
Standplaats: Meise
Vacaturenummer: CON21001

1 DE VACATURE IN HET KORT
Plantentuin Meise is een internationaal vermaarde onderzoeksinstelling waar tropische en Europese
plantkunde centraal staan. Met een levende collectie van 18.000 plantensoorten en een herbarium met 4
miljoen specimens horen we bij de grootste botanische tuinen ter wereld.
Plantentuin Meise deelt zijn kennis over planten met de onderzoeksgemeenschap en het brede publiek.
Jaarlijks ontvangen we meer dan 180.000 bezoekers die we kennis laten maken met de wereld van planten.
Maak een boeiende wandeling door het historisch domein van 92 ha vol plantencollecties van overal ter
wereld. Plantentuin Meise is tevens een onderzoeksinstelling waar tropische en Europese plantkunde centraal
staat. Hierbij hoort een bibliotheek en één van de grootste herbaria ter wereld. De Plantentuin heeft ook een
bewarende taak. Onderzoeksprogramma's zijn erop gericht om zoveel mogelijk planten voor de toekomst te
bewaren. Gelukkig staan we niet alleen. Plantentuinen overal ter wereld slaan de handen in elkaar om het
Plantenrijk in stand te houden voor de komende generaties.
Plantentuin Meise telt 4 departementen: 1) Onderzoek, 2) Levende collecties & domein, 3) Herbarium,
Bibliotheek, Kunst & Archieven, en 4) Publiekswerking.
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gemotiveerde educator voor ons educatief team binnen het
departement Publiekswerking. Heb je een enorme interesse voor educatie, dan ben jij misschien de geschikte
kandidaat voor deze job!
Meer informatie over Plantentuin Meise: www.plantentuinmeise.be

2 FUNCTIECONTEXT/TAKENPAKKET
Als educator bij het educatieve team van het departement Publiekswerking sta je in voor:
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●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je initieert doelgroepgerichte concepten, programma’s en projecten inspelend op de ontwikkelingen
van de Plantentuin en de maatschappij en je bewaakt de samenhang in de mix aan educatieve
middelen en activiteiten.
Je ontwikkelt aansprekende educatiebeleidsplannen en zorgt voor de uitvoering daarvan
(ontwikkeling van ateliers en rondleidingen voor scholen, alsook permanente tentoonstellingen).
Je bouwt een professioneel netwerk uit in Vlaanderen en internationaal.
Je werkt nauw samen met de andere teamleden. Je belangrijkste werkzaamheden voor de komende
tijd zijn: het optimaliseren van het educatief aanbod en het educatief ontsluiten van de collecties.
Je begeleidt stagiairs.
Je vertaalt teksten en stelt de externe nieuwsbrief op.
Je beheert belanghebbenden en beantwoordt wetenschappelijke vragen.
Je rekruteert en vormt plantentuingidsen en animatoren.
Je organiseert opleidingen op vraag van derden en geeft les.
Je werkt het BAMA-programma uit.

2.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Opzetten, uitvoeren en aansturen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel
relevante informatie, adviezen of producten aan te reiken voor beleidsvoorbereiding, -uitvoering en beslissingen.

2.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Wat
Uitvoering van onderzoek
Conceptualiseren, uitvoeren van
onderzoek, studies of analyses en
voortgangscontrole uitoefenen met als
doel beleidsrelevante informatie en/of
producten aan te reiken en
wetenschappelijke output leveren.
Opvolging van onderzoek van andere
Inhoudelijk en praktisch begeleiden en
opvolgen van onderzoeksprojecten
door anderen binnen of buiten de
entiteit met als doel te verzekeren dat
de onderzoeksdoelstellingen worden
gehaald conform de afspraken.

Voorbeelden van activiteiten
-

Je staat in voor de ontwikkeling, promotie en opvolging van
de educatieve activiteiten van de Plantentuin.
Je initieert doelgroepgerichte concepten, programma’s en
projecten inspelend op de ontwikkelingen van de Plantentuin
en de maatschappij en je bewaakt de samenhang in de mix
aan educatieve middelen en activiteiten.

Niet van toepassing
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Implementatieacties
Voorstellen, opvolgen en evalueren van
gerichte acties en het beleid opvolgen
met als doel de resultaten van het
onderzoek zo goed mogelijk te
valoriseren.

Context:
In het kader van het gevoerde
onderzoek

-

-

-

Expertise uitwisselen
Specifieke expertise uitwisselen op
allerlei fora met als doel het
gedachtegoed van het
onderzoeksdomein en de entiteit te
verspreiden en te optimaliseren.

-

Publiceren en rapporteren
Resultaten, conclusies en adviezen
publiceren of rapporteren met als doel
de doelgroep te informeren en te
sensibiliseren.
Informatie- en onderzoeksnetwerk
Uitbouwen van een informatienetwerk
met als doel toegang te hebben tot alle
mogelijke relevante informatie voor
huidig en toekomstig onderzoek.
Kennis m.b.t. het vakgebied
Ontwikkelen en onderhouden van
kennis in het wetenschappelijk
vakgebied en werkterrein met als doel
via integratie van de nieuwste
evoluties de kwaliteit van de uit te
voeren onderzoeksopdrachten
voortdurend te verbeteren.

-

-

-

Je waakt erover dat de educatieve activiteiten steeds geënt
zijn op het onderzoek en de collecties van de Plantentuin, de
kernboodschappen van de Plantentuin weerspiegelen en
uitvoeren wat bepaald is in de langetermijnvisie van het
ondernemingsplan.
Je evalueert en coördineert de werkwijze en de producten die
de dienst educatie aflevert of afgeleverd heeft.
Je ontwikkelt aansprekende
educatiebeleidsplannen/programma’s en zorgt voor de
uitvoering daarvan.
Je evalueert en coördineert de werkwijze en de producten die
de dienst educatie aflevert of afgeleverd heeft.
Je werkt nauw samen met de andere teamleden.
Je vertaalt teksten en stelt de externe nieuwsbrief op
Je levert inhoudelijke bijdrages aan bijvoorbeeld
conceptbureau of collega’s van andere departementen die
gevraagd worden in het kader van tijdelijke of permanente
realisaties.
Je vormt plantentuingidsen en animatoren
Je organiseert opleidingen op vraag van derden en geeft les
Je begeleidt BAMA-bezoeken
Je beantwoordt wetenschappelijke vragen van buitenaf
Je rapporteert en analyseert de cijfers van de educatieve
bezoeken
Je zorgt ervoor dat educatieve activiteiten als een
‘publicatieoutput’ kunnen beschouwd worden

-

Je bouwt een netwerk uit in Vlaanderen en internationaal
(onderwijsveld en NME-sector)

-

Je maakt je snel nieuwe onderwerpen eigen zodat de inhoud
kan geïmplementeerd worden in je werk.
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3 PROFIEL
3.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum, 17/03/2021 voldoet aan
onderstaande voorwaarde(n):
•
•
•

Je hebt een master of licentiaat in de biologie met specialisatie plantenkunde of gelijkwaardig, dat
toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een betrekking in de publieke sector (zie
https://overheid.vlaanderen.be/BVR_Deel03-h1#aIII1).
Je bent tijdig ingeschreven via het online sollicitatieformulier en je hebt je diploma opgeladen bij de
rubriek “Documenten” in je online sollicitatie.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende
voorwaarde: je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een
salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de
vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde
vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de
selectieverantwoordelijke Carine Zérard, carine.zerard@plantentuinmeise.be, 02/260 09 21.

3.2 COMPETENTIES
3.2.1.
•
•
•
•

Technische competenties
Je beschikt over aantoonbare pedagogische vaardigheden.
Je beschikt over een ruime kennis van plantkunde.
Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden (Nederlands, Frans en Engels).
Je hebt bewezen dat je kwalitatief hoogwaardige projecten en programma’s kunt realiseren

3.2.2. Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid nemen (niveau 2) – handelt in het belang van de organisatie
Overtuigen (niveau 2) – verzorgt de interactie
Netwerken (niveau 2) – legt nieuwe contacten die voor taken en opdrachten nuttig kunnen zijn
Analyseren (niveau 2) – legt verbanden en ziet oorzaken
Innoveren (niveau 1) – werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken
Voortgangscontrole (niveau 1) – bewaakt de voortgang van eigen werk
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Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

3.3. TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.
2.
3.

Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
Je bent geslaagd voor de selectieprocedure;

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt
dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
Bewijs van kennis van het Nederlands (bij aanwerving)
Als het vereiste diploma behaald is in een andere taal dan het Nederlands, dan moet een taalexamen worden
afgelegd bij Selor om de kennis van het Nederlands te bewijzen.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, fysieke beperking of chronische ziekte.

De Vlaamse Overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Als Plantentuin
Meise respecteren wij ieders eigenheid en gaan wij voor gelijkwaardigheid van alle personeelsleden.
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.
Wij zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selectie. Stel je kandidaat

en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

4. AANBOD
•
•

•
•

•
•

Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en
behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden voor vorming en bijscholing.
Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal
mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je
ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren van de
Vlaamse overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele
opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de
leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
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•
•

•
•
•

•

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09
euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Je ontvangt een loon in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van wetenschappelijk attaché (rang
A1, salarisschaal A165). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend
door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris (zonder anciënniteit) is minimaal
2.110,87 euro (netto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je
individuele situatie.
Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste 3 maanden na datum van de
selectiebeslissing opnemen.
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang
geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de
horizontale mobiliteit.
Bovenop je salaris voorziet de Vlaamse overheid in de opbouw van een aanvullend pensioen van 3% van je
salaris (2de pensioenpijler).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

5. SELECTIEPROCEDURE
5.1.
5.1.1.

MODULE 1: eerste screening
CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden en ontvankelijkheid

Aan de hand van het door jou online ingevulde sollicitatie, screeningsvragen en opgeladen diploma, gaan wij
na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 3.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de
selectieprocedure. Deze eerste screening wordt voorgelegd voor advies aan de Wetenschappelijke Raad van
Plantentuin Meise. Je wordt via mail in kennis gesteld van het resultaat.
Deze eerste screening wordt voorgelegd voor advies aan de Wetenschappelijke Raad van Plantentuin Meise. Je
wordt via mail in kennis gesteld van het resultaat.

Voorselectie/screening bij meer dan 10 ingeschreven kandidaten
Plantentuin Meise heeft de mogelijkheid om het aantal kandidaten in deze stap tot 10 te beperken op basis van
al of niet professionele ervaring relevant voor deze functie.
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5.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties
Door middel van een persoonlijkheidsvragenlijst online worden je persoonsgebonden competenties
bevraagd. Deze module is niet eliminerend, maar adviserend. De resultaten van deze test dienen als
ondersteuning bij het gesprek.
Kandidaten die geen persoonlijkheidstest afleggen, kunnen niet deelnemen aan het vervolg van de
selectieprocedure en worden niet uitgenodigd voor het gesprek.
De selector beoordeelt de competenties en andere vereisten, in overleg met de lijnmanager. Deze
selectiefase is adviserend.

5.3. MODULE 3: functiespecifieke screening
Deze functiespecifieke screening bestaat uit 2 delen:
1) Praktische proef ter plaatse: het schrijven van een inhoudelijke tekst over een bepaald onderwerp gelinkt
aan de uitvoering van de functie (duur: ongeveer 1 uur).
2) Op basis van een jurygesprek (duur: ongeveer 45’ per kandidaat), beoordelen afgevaardigden van de
wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:
•
•
•
•
•

Je motivatie en verwachtingen
Je visie op en inzicht in de functie
Je technische competenties
Je persoonsgebonden competenties (maximum 2)
Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise.
Na het jurygesprek (module 3) worden er punten genoteerd op basis van het verkregen totaalbeeld van de
kandidaten. Je dient voor het jurygesprek minstens 12 punten op 20 te behalen om te slagen, alsook voor de
praktische proef dien je 12 punten op 20 te behalen om te slagen.
De juryleden stellen een gemotiveerde rangschikking op van de kandidaten en leggen deze voor advies voor
aan de Wetenschappelijke Raad van Plantentuin Meise.
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve met rangschikking. Het eindresultaat
ontvang je via mail.
Bij gelijkheid van punten wordt voorrang gegeven aan de oudste kandidaat.
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NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd
je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het
principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt
kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je
sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt
geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, chronische
ziekte, fysieke beperking of handicap. Als je een fysieke beperking, chronische ziekte of handicap hebt, laat ons dat
vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap 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.

6. HOE KUN JE SOLLICITEREN?
Heb je interesse in deze functie?
Solliciteer uitsluitend online uiterlijk op 17/03/2021 via de volgende link EN laad je behaalde en voor deze
vacature vereiste diploma op via https://www.vlaanderen.be/vacatures.
Indien je bijkomende relevante documenten wil bijvoegen, vergeet deze niet online op te laden bij de rubriek
“Documenten” in het sollicitatiescherm. Je kan tot 10 documenten bijvoegen.
Klik hier voor een stap-voor-stap handleiding om je te begeleiden bij je online sollicitatie als externe kandidaat.
Klik hier voor een stap-voor-stap handleiding om je te begeleiden bij je online sollicitatie als Vlaamse
ambtenaar.
Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het
Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.
Kandidaturen ontvangen na 17/03/2021 zijn onontvankelijk. Ook kandidaturen die bij afsluiting van de
inschrijvingsperiode onvolledig zijn worden NIET in aanmerking genomen.

7. VRAGEN
Als je meer uitleg over de functie-inhoud en arbeidsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:
Koen Es, directeur Publiekswerking, koen.es@plantentuinmeise.be.
Als je meer uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:
Carine Zérard, selector/HRM-specialist, carine.zerard@plantentuinmeise.be.
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8. FEEDBACK
Je kan binnen 30 kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van je resultaat feedback vragen aan de hand
van een mail naar carine.zerard@plantentuinmeise.be met vermelding van het vacaturenummer.

9. RESERVE EN GELDIGHEID
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van
geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op
concrete vacatures die zullen worden aangeboden.
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de
selectieprocedure. Plantentuin Meise kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen.
Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies
je je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.

10. HEB JE EEN KLACHT?
Wij vernemen het graag eerst!
Op basis van het decreet van 01/06/01 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van
bestuursinstellingen en de omzendbrief van de Vlaamse Regering VR2014/20 van 25/04/14 kan je kosteloos
een klacht indienen via carine.zerard@plantentuinmeise.be.
Klachten van kandidaten worden altijd grondig onderzocht binnen de 45 dagen en worden met de vereiste
objectiviteit behandeld. Je kan altijd rekenen op een gefundeerd antwoord. Gegronde klachten geven altijd
aanleiding tot rechtzettingen. Procedures worden niet noodzakelijk stilgelegd vanwege een klacht.
Indien deze eerstelijns klachtenbehandeling niet of onvoldoende is tegemoetgekomen aan je behoeften, kan je
ook terecht bij Vlaamse Ombudsdienst, 0800/240 50 of klachten@vlaamseombudsdienst.be of via
www.vlaamseombudsdienst.be.
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