KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIE

VACANTE POSITIE
DE KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË ZOEKT 1 MEDEWERKER
TUINMAN IN HET KADER VAN EEN ROSETTA CONTRACT

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)
is een federale instelling die onder de
bevoegdheid staat van de Minister van
Wetenschapsbeleid en ressorteert onder de
Programmatorische Federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid.
De Sterrenwacht (gelegen Ringlaan 3 te Ukkel,)
bestaat uit 4 departementen
(Referentiesystemen en Planetologie,
Seismologie en Gravimetrie, Astronomie en
Astrofysica, Zonnefysica en Ruimteweer en het
Planetarium (gelegen aan de Heizel te Brussel).
De functiehouder zal werken in de technische
dienst van de KSB.
De technische dienst die geleid wordt door de
dienstverantwoordelijke ressorteert onder de
Algemeen Directeur.
Als technisch assistent ga je deel uitmaken van
het niet-wetenschappelijk personeel van niveau
C van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Vereisten van de functie






Goede kennis van alle aspecten
van natuurbeheer,
groenaanleg en- onderhoud;
Het veilig bedienen van
gebruikte machines;
Het verantwoord omgaan met
sproei- en meststoffen;
Zelfstandig kunnen werken;
Bereid zijn om af en toe mee te
helpen in de technische dienst.

Competentieprofiel
-

Methodische aanpak;

-

Goede communicatieve
vaardigheden;

-

In groep kunnen werken.

Diploma
-

Vereisten

Dienst:

De technische dienst telt 8 personen en is actief in
volgende domeinen: elektronica, elektriciteit,
verwarming, telefonie, …
De dienst die instaat voor de aanleg en onderhoud
van de beplanting telt 3 personen.
De hoofdtaak van deze personen bevat:
Aanleg en onderhoud van bloemperken
Onderhoud van grasperken
Onderhoud van heggen, fruit- en
loofbomen
Onderhoud van machines

Taken
-

Dit contract heeft als doelstelling de
jongeren zo snel mogelijk nadat ze de
school verlaten hebben, de kans te
geven op de arbeidsmarkt.
De jongeren die net vóór hun
aanwerving aan volgende twee
voorwaarden voldoen komen in
aanmerking voor een Rosetta contract:
* ingeschreven zijn als werkzoekende;
* jonger dan 26 jaar oud zijn.

Het zelfstandig onderhouden van bloemen grasperken, heggen, fruit- en loofbomen.
Het aanleggen van borders.
Het onderhouden van het gebruikte
materiaal en machines eigen aan de dienst.
Gedurende de kalmere periodes (winter,
slecht weer) zal de weerhouden kandidaat
ook ingeschakeld worden bij het uitvoeren
van activiteiten in de technische dienst.

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven via een Rosetta contract van
bepaalde duur (1 jaar) als technisch assistent (niveau
CT1) met de bijhorende weddeschaal.
Bijkomende voordelen
• mogelijkheid tot het verwerven van een
tweetaligheidspremie
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de
werkuren)
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+
kaart
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• allerlei sociale voordelen
• bereikbaar met het openbaar vervoer
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
• kinderopvang tijdens de schoolvakantie
• 38-uren week
• werken in een groene en aangename omgeving
• 26 dagen verlof per jaar

Contactpersoon jobinhoud:
Marc De Knijf – hoofd
technische dienst
E-mail: marc.deknijf@oma.be
Telefoon : 02 373 03 98
Gelieve uw kandidatuur voor
19/06/2019 te versturen
naar: marc.deknijf@oma.be en
hrrob@oma.be
Koninklijke Sterrenwacht van
België, t.a.v.: Marc De Knijf en
HR dienst, Ringlaan 3 1180
Ukkel

Diploma BSO-tuinbouw
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