HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN-AFRIKA
werft aan

Onderzoeker ecologie en beheer van tropische bossen (m/v/x)

CONTEXT
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale
Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de
staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke
instelling en een museum.
Het KMMA is op zoek naar een onderzoeker om de ploeg van Houtbiologie te
versterken.
De dienst Houtbiologie van het Koninklijk Museum v oor 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 en de rol va n
tropische bossen in de globale koolstofbalans. 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 een lopend
onderzoeksproject: FOrmation, Recherche, Environnement dans la TShopo
(FORETSwood).

FUNCTIE
Als onderzoeker, zal je de volgende opdrachten uitvoeren:
-

Organiseren van een workshop over de studie van koolstofopslag in het
regenwoud
Het superviseren van het veldwerk van studenten en onderzoekers
Het organiseren van het uitvoeren van een bosbouwkundige inventaris in een
mega-transect doorheen het Biospheerreservaat van Yangambi in de
Democratische Republiek Congo.

PROFIEL
Je bent in het bezit van een doctoraat in bio-ingenieurswetenschappen
-

-

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
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Je beschikt over vaardigheden met betrekking tot beheer en analyse van
wetenschappelijke data.
Proactief en onafhankelijk probleemoplossend doelgericht denken en uitstekende
teamspeler

WIJ BIEDEN
-

Een tijdelijk contract als onderzoeker (6 maanden, 100%).
Een
loon
conform
de
barema’s
van
de
federale
overheid
(minimumaanvangswedde: 38.854,50 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
RH@africamuseum.be met als referentie S/FORETSwood voor 17/11/2021.

HR-

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene
termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord. Interviews
zullen plaatsvinden op 23/11/2021

Voor meer inlichtingen over:
-

de functie: Hans Beeckman, hans.beeckman@africamuseum.be

-

de arbeidsvoorwaarden: Anic Flahou, 02 769 52 88,
Anic.flahou@africamusem.be
het KMMA: http://www.africamuseum.be

-

