
 

Vacature Ondersteuner insectenkweken (0,5 fte) 
Participatiebaan 

Organisatie  

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die behoort tot de 

Europese top. Onderzoekers en docenten in tal van vakgebieden zijn gepassioneerd voor hun werk. Bij de 

Rijksuniversiteit werken momenteel maar liefst 5600 medewerkers!   

Het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) is een onderzoeksinstituut binnen de 

Faculteit der Exacte Wetenschappen en Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. GELIFES is 

gevestigd in de Linnaeusborg op de Zernike-campus in Groningen.  

Ben jij opzoek naar een participatiebaan waarbij jij echt verantwoordelijkheid krijgt bij één van de oudste 

organisaties van Nederland? Zoek je werk in een leuk team en ben je gewend om rustig, ordelijk en netjes 

te werken dan is de functie medewerker ondersteuner insectenkweken iets voor jou.  

Wij zijn op zoek naar ondersteuning voor onze insectenkweken in het GELIFES instituut van de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

Functieomschrijving 

Wat je gaat doen: 

- helpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke experimenten 

- materialen en voedsel voor insecten klaarmaken 

- water, voedsel en materialen in insectenkooien bijhouden en aanvullen 

- onderhouden en kweken van vliegenlijnen 

- kooien en kweekmaterialen schoonmaken, handmatig en met de afwasmachine 

- werktafels en ruimten schoonhouden en opruimen. 

Functie-eisen 

Je hebt/ bent: 

- bereid om met levende insecten en insectenafval te werken 

- in staat om zelfstandig te werken volgens instructies 

- technisch inzicht om kooien en kweekmateriaal samen te stellen en de afwasmachine te beheren 

- nauwkeurig en netjes 

- communicatief met basis niveau van Engelse taal. 

Arbeidsvoorwaarden  

Wij bieden:  

- een positie van 0,5 fte 

- flexibel inzetbare uren (tijdens werkdagen tussen 8-18 uur) 

- een fijn team van collega’s. 

 

Wij zetten ons in om banen te creëren voor mensen die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet. 

Tot deze doelgroep behoren mensen die geregistreerd staan in het doelgroepenregister, kunnen werken, 

maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De sollicitanten voor deze functie dienen tot deze 

doelgroep te behoren.  

Je begint met een proefplaatsing van 2 maanden met behoud van uitkering. Met wederzijds goedvinden gaat 

dit over naar een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging. De inschaling 

gebeurt aan de hand van de loonschaal in het kader van de participatiewet, dit is 9,82 bruto per uur. Indien 

je jonger bent dan 22 geldt het minimum jeugdloon.  

 

Geïnteresseerd?  

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 17 februari 

verzenden naar s.eissens@rug.nl 

 

Voor meer informatie kun je mailen met: 

Leo Beukeboom, Hoogleraar Evolutionaire Genetica  l.w.beukeboom@rug.nl   

of 

Simone Eissens, HR-Assistent, s.eissens@rug.nl  
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