AANWERVING voor het kantoor van Brussel-Vlaanderen
Onderzoeksverantwoordelijke botanicus - M/V - COD
Biotope Environnement /België
Biotope bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en is een van de belangrijkste privéspelers op het vlak van milieuengineering en natuurbehoud. We zetten ons in voor de bescherming van de biodiversiteit, duurzaam beheer en de
verspreiding van kennis over de natuur en natuuronderzoek. Biotope is een internationale groep, een pionier op het vlak
van milieu-expertise en R&D-innovatie. Maar we zijn ook een milieucommunicatiebureau en een erkende natuuruitgeverij.
Biotope Environnement SA is het Belgische filiaal van de groep Biotope. In het kader van zijn verdere uitbreiding is
Biotope Environnement op zoek naar een onderzoeksverantwoordelijke botanicus voor zijn kantoor Brussel-Vlaanderen.
Wie bij Biotope Environnement komt werken, wordt opgenomen in een jong en ambitieus bedrijf dat jobs met een hoge
toegevoegde waarde, de mogelijkheid om gespecialiseerde vaardigheden aan te leren en interessante
carrièremogelijkheden biedt.
Voor de uitbreiding van zijn activiteiten zoekt BIOTOPE ENVIRONNEMENT:
Onderzoeksverantwoordelijke botanicus - M/V - COD

Belangrijkste taken
Voor de opdrachten die u worden toevertrouwd, werkt u onder leiding van de projectleiders om:
▪

Botanische inventarissen op te maken om de natuurlijke habitats in kaart te brengen, en dit volgens de
EUNIS- en Natura 2000-typologie.

▪

De beschermde florasoorten en florasoorten die tot het erfgoed behoren, te identificeren

▪

De in het veld verzamelde gegevens te analyseren en verwerken (vegetatiekunde, bio-evaluatie ...)

▪

Teksten, verslagen en conceptbeschrijvingen op te stellen

▪

De in het veld verzamelde gegevens in kaart te brengen

▪

De terreinexpertises voor te bereiden en uit te voeren (logistiek, precartografie ...)

▪

Informatie te verzamelen bij instellingen, wetenschappers, verenigingen of partners om een bibliografische
balans over de onderzoeken op te maken

▪

Geslaagde desk- en wetenschappelijke research uit te voeren rond de bestudeerde thema’s.

Gezocht profiel, kennis en ervaring
▪

Einddiploma of master

▪

Aantoonbare en verplichte vaardigheden op het vlak van expertise (terrein, identificatie, analyse) van de
habitats en de flora, gebruik van de referentiesystemen, methodologische instrumenten en bijhorende
technieken

▪

1 tot 2 jaar professionele ervaring gewenst bij een studiebureau en/of op het specifieke domein

▪

Ervaring met reglementaire studies is welkom, vooral voor het uitvoeren van effectenstudies

▪

Kennis van informaticatoepassingen: kantoor- en geomaticaprogramma’s (QGIS, ArcGIS)

Vereiste professionele kwaliteiten
▪

Goed relationeel contact en teamspirit

▪

Reactiviteit, beschikbaarheid en stiptheid

▪

Autonomie, veelzijdigheid, gevoel voor organisatie

▪

Redactionele vaardigheden in het Nederlands en het Frans

Details van de vacature
▪
▪
▪

Functie: COD, voltijds, gebaseerd in Brussel
Vergoeding: in functie van uw profiel en ervaring + voordelen
Start van het contract: Februari 2021
Stuur uw kandidatuur (sollicitatiebrief + CV) naar:
jrenglet@biotope-environnement.be
Geef referentie op : (2021-CEBOTA-NL)

