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Technisch medewerk(st)er viskweek/monitoring 
aquatische fauna
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Als technisch medewerker monitoring en herstel aquatische fauna heb je taken in verband met het 

uitvoeren van visbestandopnames met verschillende technieken. Je ondersteunt je collega’s van de 

viskweek en met je technische achtergrond zorg je voor herstellingen, het maken van 

proefopstellingen en het onderhoud van de gebruikte werkmiddelen. Deelname in een beurtrol voor 

weekendwerk (10 weekenden/jaar) schrikt je niet af! 

Werk je graag in of rond water? Ben je gebeten door  het aquatisch leven? Dan is onderstaande 

vacature misschien iets voor jou!  
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Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Voorbereiding 
  
De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, 
plannen en praktisch organiseren met als doel er voor te 
zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen 
 

❖ Meewerken aan de werkplanning zowel ivm activiteiten 
ifv soortherstelprogramma ’s, vissen en amfibieën 
(bezetting systemen ifv kweekprogramma’s, productie, 
afvissingen, …) alsook voor de planning rond 
visbestandopnames. 

❖ Raadplegen van de week- en weekendplanning evenals 
de werkverdeling 

❖ Afspraken met collega’s maken ivm met de 
werkverdeling zowel qua kweek als rond de 
visbestandopnames (efficiënte route bepalen, volgorde 
van te bemonsteren punten bepalen, hoeveel personen 
nodig, welk type water af te vissen en welk materiaal 
nodig, afspraken rond carpooling, enz) (DVW en VMM 
opdrachten) 

 
 

Uitvoering 
  
Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie 
uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en 
tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit. 
  
Context: 
Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures 
en veiligheidsvoorschriften. 

❖ Bouwen van nieuwe opstellingen voor experimenten en 
kweek volgens aangeleverde plannen. 

❖ Routinematig onderhoud op (technische) infrastructuur 
uitvoeren 

❖ Organiseren van een materialen- en magazijnbeheer 
❖ Meewerken aan de larventeelten in de broedhal  
❖ Meewerken aan de kweekprogramma's 

zeldzame/verdwenen en HR vissoorten: 
rivierdonderpad, kwabaal, serpeling, kopvoorn, 
beekforel, snoek, beekprik, ... 

❖ Meehelpen met afvissen van de kweekvijvers en 
verzamelen van data 
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❖ Staalnames voor de genetische opvolging van zeldzame 
en verdwenen amfibiesoorten en vissen 

❖ Visbestandopname gerelateerde taken uitvoeren: 
elektrisch vissen, door het water waden, netten slepen, 
fuiken zetten, vissen wegen en meten, met de boot 
varen, waterkwaliteitsgegevens verzamelen,…. 

❖ Correct verzamelen van veldgegevens 
❖ Deelname in een beurtrol voor het weekendwerk (10 

weekenden/jaar) 
❖ Hulp bieden bij allerlei evenementen, bezoeken in 

Linkebeek,…. 
❖ Inspringen op onregelmatige diensttijden of maken van 

overuren (bv. lange verplaatsingen of kweekactiviteiten 
op onverwachte momenten) 

❖ Onverwacht op verplaatsing gaan 
❖  

Rapporteren 
Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten 
met als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat 
te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te 
vergelijken en indien nodig bij te sturen 
 

❖ Regelmatig overleg plegen met collega’s en 
leidinggevende 

❖ Meewerken aan rapporten en artikels over de 
activiteiten 

❖ Bij vaststelling van problemen overleg plegen met 
coördinator 

❖ Eventuele opmerkelijke waarnemingen onmiddellijk 
rapporteren aan de leidinggevende 

❖ Aanduiden in de agenda wanneer een bemonstering 
volledig kon uitgevoerd  worden/welke deels en welke 
niet 

❖ Signaleren van problemen op terrein 
❖ Signaleren van eventuele logistieke problemen 

waardoor niet alle bemonsteringen/kweekprogramma’s  
zullen kunnen worden uitgevoerd zoals gepland 
teneinde de overste in staat te stellen prioriteiten af te 
lijnen 

Beheer van materiaal en/of gegevens 
Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het 
nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of 
analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken 
over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens. 
 
 

❖ Verzamelen en verwerken van de data aangaande de 
teeltactiviteiten 

❖ Verzamelen en verwerken van de data aangaande 
visbestandopnames 

❖ Ordelijk en net houden van de werkplaats, materiaal op 
de juiste plaats opbergen 

❖ Meewerken aan onderhoud van het terrein , de lokalen 
en de broedhal 

❖ Onderhouden van de terreinwagen 
❖ Regelmatig materiaal- en stockbeheer voeren 
❖ Vereiste bestellingen doorgeven aan coördinator 
❖ Onderhoudsprogramma's voor machines, apparaten, 

voertuigen opvolgen,  defecten en problemen noteren 
en signaleren aan de verantwoordelijke 

❖ Onderhouden van de gebruikte werkmaterialen 
❖ Onmiddellijk signaleren van gebreken aan 
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veiligheidskledij en uitrusting aan verantwoordelijke 
❖ Herstellingen uitvoeren aan bestaande systemen om de 

continue werking te kunnen garanderen 
 

Informeren 
Informeren over producten, diensten, systemen of 
procedures met als doel er voor te zorgen dat de (interne 
of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de 
mogelijkheden ervan. 
Context: 
Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie 
Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden. 

❖ Noteren van oorzaken die mogelijks afwijkingen 
veroorzaken in de dataverzameling tijdens de 
bemonsteringen 

❖ Kritische eerste evaluatie van observaties/analyses en 
eventuele opmerkelijke waarnemingen onmiddellijk 
mondeling rapporteren aan de 
opdrachtgever/leidinggevende/visserijbiologen 

Kennis m.b.t. het vakgebied  
 
Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied 
en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe 
evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten 
voortdurend te verbeteren. 
 

❖ Eventuele opleidingen volgen aangaande (nieuwe) 
amfibieënteelten/viskweken 

❖ Cursus elektrisch vissen 
❖ Bereidheid om zich constant te vervolmaken in het 

vakgebied 

 

 

 

 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://naricvlaanderen.be/
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mailto:a.meert@searchselection.com
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https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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rekrutering@inbo.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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mailto:johan.auwerx@inbo.be
mailto:irina.delandtsheer@inbo.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


