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VOOR MIDDEN-AFRIKA
werft aan

wetenschappelijk medewerker (m/v)
CONTEXT

Deze onderzoeksfunctie kadert in verschillende onderzoeksinitiatieven op de vissen van het
Kongobekken, voornamelijk in het kader van MbiSa-Congo project.
Het Congobekken is het tweede vissoortenrijkste riviersysteem ter wereld na de Amazone.
Vissen zijn de belangrijkste bron van dierlijke proteïnen in de regio. Nochtans is de
visfauna nog zeer slecht gekend. Het labo ichthyologie heeft een jarenlange expertise
opgebouwd in onderzoek op Centraal-Afrikaanse vissen en is betrokken bij verschillende
projecten die het visbestand van het Congobekken bestuderen.
In het MbiSa-Congo project werkt het labo ichthyologie samen met zes lokale
onderzoeksinstellingen in de regio op het visbestand van tien nationale parken en
beschermde gebieden, met als uiteindelijk doel voor elk van deze gebieden een visfauna te
publiceren. Verscheidene MSc- en doctoraatsstudenten zijn hierbij betrokken.

FUNCTIE
De aangeworven kandidaat zal de volgende opdrachten uitvoeren:
- Sorteren en identificeren van wetenschappelijke collecties van vissen uit het
Congobekken.
- Morfometrisch-taxonomisch onderzoek op deze vissen.
- Eventueel moleculair onderzoek en barcoding van Congolese vissen.
- Assistentie bij het opstellen van: (i) familie- en generabeschrijvingen evenals (ii)
identificatiesleutels voor de vissen van het Kongobekken.
- Andere taken in samenspraak met de verantwoordelijken

PROFIEL
-

Master
in
de
biologie
met
een
theoretische
en
praktische
kennis
van
taxonomie/systematiek;
Bij voorkeur met ervaring in Afrikaanse ichthyologie en moleculaire technieken;
Nauwgezet en zelfstandig kunnen werken, gemotiveerd en flexibel zijn;
Nederlands- of Franstalig, met een praktische kennis van de tweede taal en van het
Engels;

WIJ BIEDEN
-

Een voltijds contract tot 31/12/2017 als assistent (niveau SW1)
Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimumaanvangswedde:
43.307,59 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, met als referentie s/MbiSa, voor 30 juni 2017 per
e-mail aan HR-RH@africamuseum.be te sturen.
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn
toegezonden worden zullen worden aanvaard en beantwoord.
Voor meer inlichtingen over:
- de functie: Jos Snoeks, 02 769 56 28; email: jos.snoeks@africamuseum.be
- de arbeidsvoorwaarden: Anic Flahou, , tel. 02 769 52 88,anic.flahou@africamuseum.be
- het KMMA: http://www.africamuseum.be

