
 

 

 

 

Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft jobstudenten aan: 

 
2 JOBSTUDENTEN VELDMEDEWERKERS MONITORING VISBESTANDEN EN VISKWEEK 

 
 
Beleidsdomein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE) 
Instelling: Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) 
Periode:  

● 1 student in de maand juli: 2/07/2018 - 31/07/2018 
● 1 student in de maand september 03/09/2018 - 28/09/2018 

Plaats van tewerkstelling: Dwersbosstraat 28, 1630 Linkebeek 
 

 
 
FUNCTIECONTEXT 
 
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur               
en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid                  
voorbereidt, uitvoert of er als stakeholder bij betrokken is.  
Met zijn wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte binnen de               
Vlaamse overheid en organisaties voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO stelt zijn               
gegevens ter beschikking als open data en levert informatie voor internationale rapportering. Het maakt deel               
uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken, waaronder LTER, ALTER-Net, LifeWatch, … 
Het INBO is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon. 
 
Het Eigen Vermogen van het INBO (EVINBO) is een aparte rechtspersoon waar projecten uitgevoerd worden die                
met externe middelen worden gefinancierd. Het doel van het EVINBO is onder meer het INBO onderzoek aan te                  
vullen waar de rechtstreeks toegekende overheidsmiddelen niet volstaan voor een volwaardig en            
toekomstgericht onderzoeksprogramma. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksthema’s aan te           
snijden die onmiddellijk of op de (middel)lange termijn beleidsrelevantie hebben. De beleidsrelevantie is ook              
bij het EVINBO een principiële voorwaarde voor het uitvoeren van onderzoek.  
 
Het INBO en het EV INBO tellen ongeveer 250 medewerkers. 
 
 

JE TAKENPAKKET 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE: 

Monitoring van visbestanden in Vlaanderen en de verzameling van visstalen voor polluentenonderzoek. .             
Daarnaast ook allerhande taken die bij de viskweek horen 

TAKENPAKKET: 

▪ Je helpt het team met de praktische uitvoering van bevissingen van Vlaamse binnenwateren (bv. fuiken               

zetten, vissen sorteren, vissen wegen en meten,...) 

 
 



▪ Je voert verzamelde gegevens in in de VIS-databank 

▪ Je helpt bij het onderhoud van het materiaal (onderhoud weegschalen, netten, boten, waadpakken,...) 

▪ Kuisen en revisie van de kweeksystemen 

▪ voederen van de vis 

▪ meewerken met terreinonderhoud 

 

JE PROFIEL 
 
VOORWAARDEN 
 
De jobstudenten moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

▪ Je dient minstens 16 jaar oud te zijn op het moment van de werving. 
▪ Je moet, gedurende het school- of academiejaar dat deze indienstneming voorafgaat, voltijds of deeltijds              

onderwijs gevolgd hebben. Hiervan moet een attest worden ingediend. 
▪ Je moet beschikken over een voldoende saldo aan werktijd als jobstudent. Elke jobstudent mag volgens de                

nieuwe regeling vanaf dit jaar 475 uren vakantiewerk verrichten. Het batig saldo moet voor indiensttreding               

bewezen worden met een attest, te genereren op https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/. 
 
JE TECHNISCHE COMPETENTIES 
  
▪ Interesse in natuur, kunnen zwemmen, kennis van vissoorten is een pluspunt maar geen vereiste 

▪ Een goede conditie is noodzakelijk 

▪ Je voert graag terreinwerk uit, ook in minder aangename weersomstandigheden 

▪ Je hebt basiskennis van Excel, Word 

 
JE GEDRAGSCOMPETENTIES 
 
▪ Goed kunnen samenwerken is een must 

▪ Je bent flexibel (gezien de soms verre verplaatsingen zijn lange dagen mogelijk ,uren kunnen op minder                

drukke momenten gecompenseerd worden) 

 

 
HOE SOLLICITEREN? 
 
Solliciteren kan tot en met zondag 29 april 2018. Om te solliciteren mail je je motivatiebrief en CV naar                   
rekrutering@inbo.be. 
Opgelet! Solliciteer enkel als je je kan vrijmaken voor de aangegeven periode! 
 

SELECTIEPROCEDURE  
 
▪ Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun motivatiebrief en CV. 
▪ De keuze van de kandidaten gebeurt tussen 30 april en 4 mei 2018 (onder voorbehoud). 
▪ Geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van hun selectie vanaf 7 mei 2018 (onder               

voorbehoud). 
▪ Niet-geselecteerde kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht. tegen uiterlijk begin juni 2018. 

 
AANBOD 
 
▪ Wij bieden jou een leerrijke vakantiejob aan in een toffe omgeving. 
▪ Je krijgt een studentenovereenkomst. 
▪ Er zijn glijdende werktijden. 
▪ Als jobstudent bedraagt het salaris € 1.456,85 bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling (38u/week). Werk             

je minder dan een volledige maand dan wordt dit loon pro rata berekend. 
Ben je 21 jaar en ouder? Dan bedraagt het salaris € 1.740,08 bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling                

 
 

https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/
mailto:rekrutering@inbo.be


(38u/week). Werk je minder dan een volledige maand dan wordt dit loon pro rata berekend. 
Deze bedragen zijn geïndexeerd, rekening houdend met het verhogingspercentage 1,6406 inclusief           
standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. 

▪ Per gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque. Elke maaltijdcheque bedraagt 7 euro. € 5,91 daarvan               
wordt door de werkgever betaald en per cheque wordt 1,09 euro op je nettoloon ingehouden. 

▪ De kosten gemaakt voor het woon-werkverkeer met het gemeenschappelijk openbaar vervoer worden je             
terugbetaald. 
 
 

 
 

MEER WETEN ? 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: 
 

Gerlinde Van Thuyne 
E-mail: gerlinde.vanthuyne@inbo.be 
Tel.: 0475 67 89 91 
 

 
 
Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met: 
 

Irina De Landtsheer 
E-mail: irina.delandtsheer@inbo.be 
Tel: 0499 86 53 26 
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