Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
zoekt
een stagiair(e) ‘Natuur in de Stad
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en
kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht
onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of er als
belanghebbende bij betrokken is. Binnen het INBO streven we naar wetenschappelijke
integriteit met aandacht voor objectiviteit, onafhankelijk en wetenschappelijkheid.
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.

Stageonderwerp
Het team Natuur & Maatschappij zoekt een bachelor (of bezig aan) om mee te werken aan
“Natuur in de Stad” met standplaats VAC Herman Teirlinck (Havenlaan 88, bus 73 1000
Brussel).
De stageperiode kan vanaf nu starten, periode te bespreken.
In de literatuur en in diverse projecten wordt gewerkt rond de link tussen
verstedelijking/stedelijkheid en natuur. De taakstelling is:




Een overzicht te maken van de beschikbare projecten, datasets, toolboxes en
gegevensbronnen betreffende dit onderwerp, met een focus op Vlaanderen, maar
ook Europa en globaal
Een overzicht maken en publiceren van de voorbije en lopende INBO-initiatieven en
projecten in stedelijke natuur-context


Deze activiteiten kaderen in het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma rond stedelijke
natuur op het INBO, en is gelinkt aan lopende projecten met partners uit oa. Duitsland,
Litouwen, Portugal, Spanje, Costa Rica en Colombia. In deze projecten zijn er ook
specifieke taken die in een stage kunnen passen.

Voldoe je aan onderstaande vereisten, contacteer dan Sander Jacobs die zal fungeren als je
stagebegeleider.



Je hebt een goede kennis van het Engels (zowel spreken, lezen als schrijven)
Je hebt een zeer goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel, PP)

Indien je algemene vragen hebt over een stage bij het INBO, kan je Davy Verspeet
contacteren:
Davy Verspeet –
HR – verantwoordelijke stagebeleid
0473 98 33 48
Davy.verspeet@inbo.be

Disclaimer
De school staat in voor de verzekering van de student. De student kan geen beroep doen op
de arbeidsongevallenverzekering van de stagegever aangezien hij niet onder het stelsel van
werknemers valt. De student moet een ongeval dus aangeven bij de verzekering van zijn
school.
Opmerking aan buitenlandse studenten: Binnen het INBO is geen mogelijkheid tot
accommodatie voor verblijf.

