Stage: Onderzoek verspreiding Grote modderkruiper
in Limburg
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Waterschap Limburg:
Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, primair gericht op beheer en onderhoud van waterkeringen en het
watersysteem in de gehele provincie. Onze uitdagingen zijn groots: dijkversterking, klimaatverandering, waterkwaliteit, innovatie
en duurzaamheid. Ruim 300 collega’s zetten zich dagelijks in voor het waterbeheer, in een afwisselend gebied: van zandgronden
in het noorden tot het zuidelijke heuvelland, van steden als Maastricht, Sittard, Roermond, Weert en Venlo tot agrarische gronden
en natuurgebieden.

Voor het cluster Kaders & Ontwikkeling zoeken wij een stagiair(e).

Stageopdracht:
De Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een zeer zeldzame vissoort in Limburg. Doordat de soort vaak in lage dichtheden
aanwezig is, wordt de soort zelden waargenomen. Daarnaast is het vaak niet duidelijk hoe groot de aanwezige populatie is. Graag
zouden wij een update doen van de huidige verspreiding van de Grote modderkruiper in Limburg. Het liefst krijgen we ook een
beeld van de dichtheden van de aanwezig populaties.

Werkwijze:
1.
2.
3.
4.

Beperkt literatuuronderzoek naar levenswijze Grote modderkruiper en onderzoeksmethodieken
In beeld brengen van locaties waar Grote modderkruiper mogelijk nog voor komt. Hoofdzakelijk door het nagaan van
de bruikbaarheid van de aanwezige waarnemingen in de Nationale Database Flora en Fauna, reeds bestaande
onderzoeken en eventueel aanvullende veldbezoeken
Bepalen mogelijke dichtheden en verspreiding op basis van veldonderzoek (denk aan schepnet, fuik- en eDNAonderzoek)
Rapportage van werkwijze, bevindingen, huidige verspreiding en (mogelijke) dichtheden

Stageperiode:
Vanaf februari 2022 t/m juli 2022

zaterdag 22 januari 2022
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Stageduur:
3 tot 6 maanden

Benodigde vaardigheden en vakkennis:
·
·
·
·
·

Je
Je
Je
Je
Je

hebt MBO/HBO of WO werk- en denkniveau
houdt van zelfstandig werken én je durft hulp te vragen
bent in het bezit van een rijbewijs en zwemdiploma
bent niet bang voor een redelijke portie veldwerk
hebt affiniteit met vissen

Wat bieden wij je:
Waterschap Limburg is een proactieve en professionele autoriteit op het gebied van waterstages op elk niveau in Limburg. Samen
met externe partners staan wij voor praktijkontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van studenten en mensen die anderszins
werkervaring willen opdoen. Onze taak is gericht op een effectieve dynamiek tussen theorie en praktijk. We bieden een
stimulerende, plezierige werk- en leeromgeving waarin verwachtingen en doelen voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Wij geloven
in het leren en ontwikkelen van mensen. Ook je persoonlijke ontwikkeling krijgt een boost bij ons waterschap!

De stagevergoeding is maximaal € 517,50 bij een fulltime dienstverband. Het bedrag is gebaseerd op 30% van het wettelijk
minimum loon (vanaf januari 2022) en is afhankelijk van het aantal uren dat je stage loopt.

Geïnteresseerd?
We vragen om je motivatie voor deze stage toe te lichten. We zijn benieuwd naar je inzichten en drijfveren! Motiveer ook in het
bijzonder waarom een stage bij waterschap Limburg je aanspreekt. Welke affiniteit heb je met onze opgave?
Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag via IGOM (www.IGOM.nl). Kijk voor meer informatie over Waterschap Limburg op
www.waterschaplimburg.nl.

Competenties
Flexibiliteit
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid
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E-mail
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