Het Nederlands Herseninstituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW). Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de neurowetenschappen. Het accent ligt daarbij op hersenonderzoek en onderzoek naar het visueel
systeem.
Binnen de Proefdierfaciliteit bestaat per 1 september 2018 een vacature voor een

Proefdierverzorger

voor 38 uur per week (1 fte)

De Proefdierfaciliteit is verantwoordelijk voor de huisvesting en verzorging van proefdieren en verleent ondersteuning
bij dierexperimenteel onderzoek binnen het Herseninstituut. De afdeling bestaat uit een hecht team van 12 medewerkers,
verdeeld over een transgenen unit, een experimentele unit, een vissenunit en een unit voor grote dieren. De
werkzaamheden bestaan uit de verzorging van proefdieren en de fok van transgene knaagdieren, inclusief bijbehorende
administratieve en logistieke handelingen. Het spreekt voor zich dat alle werkzaamheden binnen de bestaande wettelijke
regels worden uitgevoerd en dat ethiek binnen het instituut hoog in het vaandel staat. Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste proefdierverzorger, die flexibel inzetbaar is en die secuur kan werken. Omdat het proefdierkundig werkveld
continue in beweging is, is het van belang dat de kandidaat vernieuwingen niet schuwt.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde opleiding proefdierverzorging (bevoegdheid art. 13f Wet op de dierproeven)
Ervaring met de fok en verzorging van knaagdieren is een pré
Creatief, stimulerend, goede communicatieve vaardigheden en gevoel voor verantwoordelijkheid
Affiniteit met administratie en automatisering
Zowel zelfstandig, als in teamverband kunnen werken
Flexibel en een dienstverlenende instelling
Bereidheid tot het meedraaien in de weekenddienst
Kennis van de Engelse taal

Ben jij in staat onze wetenschappers nèt die stap extra vooruit te helpen waardoor ze uniek onderzoek kunnen doen?
Aanstelling
Het betreft een dienstverband voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid kan een verlenging of een
dienstverband voor onbepaalde tijd worden aangeboden.
Salaris
Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband minimaal
€ 1.712 (schaal 4 CAO Nederlandse Universiteiten en maximaal € 2.526 (schaal 5 CAO NU), exclusief 8% vakantiegeld en
8.3% eindejaarsuitkering. Er is een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en er zijn volop mogelijkheden tot
het volgen van cursussen/opleidingen.
Aanvang: In overleg.
Standplaats: Amsterdam.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Drs. G.J. Wennink, hoofd proefdierfaciliteit,
telefoon: 020-5665518 of 06-29489146; e-mail: g.wennink@nin.knaw.nl. Ons website-adres is:
www.herseninstituut.knaw.nl

Sollicitaties
Uw sollicitatie met een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 augustus 2018 richten aan het Nederlands Herseninstituut,
afdeling P&O, Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam. U kunt ook per e-mail solliciteren door een Worddocument te
zenden aan vacatures@nin.knaw.nl onder vermelding van ‘Vacature proefdierverzorger’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

