HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN-AFRIKA
werft aan

Wetenschappelijke medewerker (m/v)
voor een contract van bepaalde duur
CONTEXT
De dienst Houtbiologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bestudeert de anatomische
opbouw van hout. De dienst staat in voor het beheer van de belangrijkste collectie Afrikaanse
houtsoorten ter wereld. De onderzoeksprojecten hebben betrekking op de rol van bomen in een
bosecosysteem. Er wordt ondersteuning verleend aan een bosbeheer dat gericht is op een duurzame
productie van hout.
Wij zoeken een medewerker die zal functioneren binnen het kader van drie lopende
onderzoeksprojecten. In het kader van BiosphereCarbon organiseer je een workshop over het belang
van Biosfeerreservaten voor de studie van koolstofopslag. Voor het project Herbaxylaredd werk je mee
aan het eindverslag en de website. Voor het project Polcartim sta je in voor het schrijven van policy
briefs over legale houthandel en koolstofopslag in tropische bossen.

FUNCTIE
Als wetenschappelijk medewerker zal je de volgende opdrachten uitvoeren:
- Organiseren van een workshop over koolstofopslag in tropische regenwouden
voor wetenschappers uit Congo, Brazilië en/of Ecuador betrokken bij
biosfeerreservaten
- Coördineren van alle activiteiten in het kader van het opstellen van policy
briefs over koolstofopslag in tropische bossen en legale houthandel
- Bijwerken van een website en coördineren van de eindrapportering van een
onderzoeksproject

PROFIEL




Je hebt een MSc in bioingenieurswetenschappen of biologie en twee jaar werkervaring
Je hebt veldervaring in Midden-Afrika, kennis van tropische bossen en hout en je bent
vertrouwd met de problematiek van tropisch bosbeheer en de internationale houthandel
Je hebt een goede kennis van het Frans, Engels en Nederlands





Je hebt ervaring met het beheer en de analyse van wetenschappelijke data
Je bent proactief en probleemoplossend
Je bent een teamspeler

WIJ BIEDEN
Een voltijds contract van bepaalde duur voor 5 maanden.
Een
loon
conform
de
barema’s
van
de
federale
overheid
(minimumaanvangswedde SW11: 37.347 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris).
Een interessante vakantieregeling.
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving.

-

Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op
FedWeb, het portaal van het federale personeel.

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HRRH@africamuseum.be met als referentie S/POLCARTIM ten laatste tegen 15
september
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene
termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord. Interviews
zullen waarschijnlijk plaats vinden op 24 september 2019.

Voor meer inlichtingen over:
- de functie: Hans.beeckman@africamuseum.be
- de arbeidsvoorwaarden: An Spegelaere, tel. 02 769 52.90
- het KMMA: http://www.africamuseum.be

