
Vacature Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  

Onderzoek(st)er bodemkunde, geo-analyse en geostatistiek  

Diploma: Master in de bioingenieurswetenschappen of Wetenschappen 
Organisatie: Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
Contract: Bepaalde duur 3 maand (Voltijds) 
Locatie: Gaverstraat 35, 9500 Geraardsbergen 

De functie in het kort 

Het Forest Soil Coordinating Centre (ICP Forests) gehuisvest binnen INBO zoekt een jonge 
gedreven onderzoeker die aan de slag wil gaan met bodemgegevens uit de Europese Forest 
Soil Condition Database die gecompileerd werden uit twee bosbodemsurveys (1985-1998 en 
2004-2008). 
 
De focus in deze desk-studie ligt op het verwerken van de concentraties en stocks aan zware 
metalen gemeten in strooisellagen en minerale horizonten van ~5000 level I proefvlakken. 
Als onderzoeker met toegepaste kennis van geostatistiek en –analyse help je ons met 
screening en cleaning van de dataset, het geostatistisch verwerken van de data en het in 
kaart brengen van de spatiale patronen van elk metaal (Cd, Zn, Hg, …) op een Europese 
schaal.  
Je gaat na of er statistisch aantoonbare verschillen zijn in zware metaal contaminatie tussen 
de twee observatieperiodes en welke bodemkarakteristieken de waargenomen evoluties 
verklaren. De concentraties worden tevens getoetst aan diverse (inter)nationale normen en 
er worden ecotoxicologische risicokaarten (GIS lagen) aangemaakt. 
Je wordt stevig begeleid door ervaren wetenschappers uit het team Milieu en Klimaat.  
 
Deelnemingsvoorwaarden 

1. Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in bioingenieurswetenschappen of 
wetenschappen met aantoonbare kennis van bodemkunde, bodemchemie en 
geostatistiek. Net afgestudeerden maken evenveel kans als anderen.  
  

2. Je hebt functierelevante ervaring met of expertise in: 
 

● Bodemsurveys en bodemmonitoring, interpreteren van bodemgegevens en 
basiskennis rond inschatten chemische bodemkwaliteit 

● Data-exploratie en geostatistische dataverwerking, bij voorkeur met R 
● ArcMap of compatibele GIS software voor het aanmaken van state-of-the-art 

geolagen en uitvoeren van GIS analyses, gevorderde en operationele kennis is 
vereist 

 

 

 

http://icp-forests.net/


Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan tot en met woensdag 12 augustus. Om te solliciteren mail je je 
motivatiebrief en CV naar rekrutering@inbo.be. 

Selectieprocedure  

● Preselectie op basis van je motivatiebrief en CV.  
● Op 19 augustus (onder voorbehoud) zullen er gesprekken plaatsvinden en zal er 

gepeild worden naar de motivatie en kennis met betrekking tot de functie.  
● Je kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur en na 

afloop van de selectieprocedure feedback vragen. 

Ons aanbod 

● Een voltijds contract van bepaalde duur voor de periode van drie maanden 
(september – november 2020) op het EV INBO. 

● Een boeiende en uitdagende functie binnen het onderzoeksteam Milieu & klimaat. 
● Een kans om bij te dragen aan het oplossen van natuur, klimaat- en milieuproblemen. 
● Een kans om mee te werken aan het vergroten van de impact van onderzoek binnen 

beleid en praktijk. 
● Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die 

een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 
● Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met 

moderne ICT-middelen betreft. 
● De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het 

werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo is er een systeem 
van glijdende werktijden.  

● Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn 
gratis.  

● Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig 
betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen. 

● Je krijgt maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag. 
● Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (schaal A165/A166). 

Voor meer informatie over de bijbehorende salarisschaal en de arbeidsvoorwaarden 
bij de Vlaamse overheid kan je terecht op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-
overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/uw-salaris. 

● Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de 
private sector of als zelfstandige worden erkend door de lijnmanager op basis van de 
functievereisten. Relevante beroepservaring in de private sector kan tot maximaal 20 
jaar verloond worden.  

● Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, 
handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers 
Vlaanderen van morgen!  

● Personen met een handicap kunnen structurele en/of organisatorische aanpassingen 
aanvragen bij de emancipatieambtenaar van het INBO via davy.verspeet@inbo.be.  

Meer weten ? 

mailto:rekrutering@inbo.be
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/uw-salaris
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/uw-salaris


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

Bruno De Vos  
Bruno.devos@inbo.be 
Tel: 0478 28 17 02 
 
of wanneer die in verlof is met 
 
Nathalie Cools 
Nathalie.cools@inbo.be  
Tel: 0473 94 97 04 

 
Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je contact 
opnemen met: 
 
Irina De Landtsheer, HR manager 
E-mail: irina.delandtsheer@inbo.be 
Tel: 0499 86 53 26 
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