Biodiversity Inventory for Conservation (BINCO) vzw
Biedt een tijdelijke positie aan:
Vrijwillig medewerker voor een mieren determinatieproject

Context
Biodiversity Inventory for Conservation (BINCO) vzw is een platform voor biodiversiteit-gerelateerde
initiatieven in onderbestudeerde gebieden met als doel de bescherming ervan te faciliteren. Onze focus ligt
eveneens op het aanbieden van wetenschappelijke dienstverlening in dit onderzoeksgebied.
Cusuco National Park (CNP) is een nevelwoud in het noordwesten van Honduras. Dit hooggelegen
neotropisch gebied (1600 – 2000m) bezit een zeer hoge biodiversiteit. Regelmatig worden er nieuwe
biologische ontdekkingen gedaan.
De mierengemeenschap in CNP is zeer gevarieerd en onvoldoende onderzocht. Dit project,
“MyrmEcoDex”, doelt op het uitbreiden van de kennis omtrent deze mierengemeenschap, op zoek naar
nieuwe soorten onbekend voor het park én onbekend voor de wetenschap. Samenwerking met Operation
Wallacea maakt het voor ons mogelijk om op deze unieke locatie mierenmateriaal te verzamelen. We
vonden reeds 11 soorten die nog niet eerder werden waargenomen in het park.

Functieomschrijving en Profiel
We zijn opzoek naar enkele vrijwilligers om ons te assisteren bij het project (periode bespreekbaar). De
taken omvatten het opspelden van het verzamelde mierenmateriaal en het uitvoeren van de eerste
determinatiestappen, tot op genus-niveau. Ervaring en kennis binnen de Entomologie en mieren
determinatie is niet vereist, maar een sterke interesse strekt tot aanbeveling. Autonoom en efficiënt kunnen
werken is een pluspunt. Onmiddellijk kunnen starten is eveneens een pluspunt. Het gaat om een
vrijwilligerspositie, je wordt dus beloond met ervaring die je opdoet.
Werken aan het project gebeurt bij voorkeur op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(KBIN) en de UAntwerpen Campus Drie Eiken en omstreken. Tijdens de corona crisis in privé context regio
Antwerpen.

Aanbod en solliciteren
Wij bieden een korte, maar boeiende vrijwilligerspositie aan. Hierbij draai je mee in de het MyrmEcoDex Honduras project, hetgeen opties open laat naar opvolgingsprojecten. Je hebt hierbij de kans om contacten
te leggen met experten binnen BINCO en wordt hierbij voldoende begeleid.
Kandidaten sturen een mail met korte motivatie en een CV in pdf-formaat naar myrmecodex@binco.eu of
frederikdewint@hotmail.com. Er is geen vaste deadline, deze vacature blijft beschikbaar totdat de posities
zijn ingevuld.

