Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Hortus Botanicus zoekt een:
Tuinbouwkundig medewerker (1.0 fte)
Vacaturenummer:
De werkzaamheden
•
•
•
•
•

Verzorgen en onderhouden van de veelal wetenschappelijke plantencollectie in de tuinen en
kassen, zelfstandig of in teamverband;
Algehele verzorging van de collectie, waarbij het soms ook noodzakelijk is om in het
weekend of in de avond te werken;
Verantwoordelijk voor o.a. de Sterrewachttuin, gazons en Wintertuin.
Multi-inzetbaar op taken die voortvloeien uit de publieksgerichte functie van de organisatie;
Soms fysiek zwaar werk en in alle vier de seizoenen ook buiten.

Uw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedegen kennis van planten, hun cultuur en naamgeving, en de interesse en bereidheid om
bij te leren over onze collectie;
Afgeronde opleiding MBO op het gebied van Hovenier/groenvoorziening/tuinbouw;
Aantoonbare ervaring in het werken met een divers assortiment van planten;
Aantoonbare kennis van en veilig kunnen werken met alle apparaten die gebruikt worden in
het tuinonderhoud zoals maaimachines en heggenscharen;
Goede sociale en communicatieve vaardigheden in het Nederlands en basaal niveau Engels
in verband met het contact met bezoekers en het samenwerken met vrijwilligers;
Basale computervaardigheden (Microsoft Office en collectiebeheersoftware);
Geldig rijbewijs B;
Bezit van een BHV-diploma is een pré. De bereidheid om dit te halen.

Beschrijving organisatie
De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van Nederland. Aangelegd in 1590 en
uitgebreid in de eeuwen daarna is de Hortus hét groene hart van Leiden. Hier kweekte Carolus
Clusius de eerste grote tulpencollecties van Europa, en introduceerde Philipp Franz von Siebold
ongeveer 700 tot dan toe onbekende planten uit Japan en China. Bezoekers kunnen hier terecht voor
een rustgevende wandeling; onderzoekers uit de hele wereld komen hier om onderzoek te doen naar
de vermaarde collectie van de Hortus. Voor meer informatie over de Hortus, zie onze website
https://www.hortusleiden.nl/de-hortus.
De Hortus is onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit
Leiden. De faculteit is toonaangevend, waarin medewerkers en studenten werken in een
dynamische, internationale omgeving, waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het
vaandel staan. Onze mensen worden gedreven door nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te
vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage te leveren aan de
grote maatschappelijke uitdagingen van morgen. Voor meer informatie, zie
www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen.

Wij bieden
Een veelzijdige en interessante functie in een authentieke, unieke en complexe werkomgeving en
een hecht team met twintig collega’s.
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de
duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte,
gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 1.811,- en maximaal
€ 2.577,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 5).
Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een
eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald
ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te
kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Theo
Houthoff, tuinchef of Rogier van Vugt, kaschef via tel. 071-527 5144.
Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl of
www.hortus.leidenuniv.nl.
Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld met een motivatiebrief en cv,
kunnen tot uiterlijk 9 januari 2019 gestuurd worden naar hortus@hortus.leidenuniv.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

