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GEMEENTE MAASTRICHT
Wegens pensionefing van de huidige lunctionaris vac€erl per 1 december 1980 bij hel Na-
tuurhislorisch Museu m de functi€ van

DTREKTEUR (M/V)
Hel Natuurhislorisch Museum in l\,laasticht h€ell een w€temchappeliik-beher€nde, €duca-
tieve en voorlichtende taak met b6lr6kklng tot natuur, landgchap en milieu van de provincie
Limburq en omgeving. Dewetenschappe ijk-beheronde tsak onrvato.a. h€l beh€ren, onde.
zoeken, beschrjvei, samenbrengen en Lritbouw€n van vetzamelingen op hei gebied van de
geo og een biologie,

O€ educatieve €n voorlichle.de tak€n ziln gerichlop helwekken van b€langstelling €n begrip
voor en inzichl in de naluur en hel v€rklaren van de verantwoordelijkheid die de mens t.o.v.
het (natuurliik) malieu heeft. Het is van belang hierbij le vermelden, dat het Museum niet al
leen dezelaksn vsdchi in €nvanuit hsl Museum. maar daarbiiook andere educatieve lacili-
leiten in de G€me€nle t\4aastrichl g6bruikr zoals klnd6rlLrin6n €n een kinderboerderij. Hei
l\,luseurn i!ngeert voo.ls als thuishaven voor r.et name hel Natuurhislorisch Genootschap,
maar heeil ook €€n laak voor afder€ op nallrursiud e en -beev ng gerchle locae/reg onale
organ|sares en groepen.

faken van de dlrekleur
De direkteur
- geefi, met inachtneming van ds democratische spekegels, leiding aan e6n learn van me-

- is verantlvoofdelilk voor de goed€ gang van zaken op hei gebied van organisatie en peG

voLgt onlr kke ng€n op zowel museurnlechnisch als op nalLrur en mileu-educalef ge-
bied en bevorde.l dal deze in hetwerk worden toegepastl

- ge€ft gevraagd en ongevraagd adviezen aan o.a. h€l College van Burgemeester en We!
houders en inlormeerl de Commissie van Advies en Bijsland;

- srimuleeri h€t tunctionoren van h€t Museum, de kinderbo€rderij, de kinderluinen en an
der€ educati€ve voorzieningeni
bevordert codrdineerl enlol verdchl weienschappeli jk onderzoek.

Gevraagd wordl een kandidaat op academisch ofgelljkwasrdlg nlveau, waarbjde voorkeur
uiigaat naar een geoloog.

Aan eder€ .etl€ctant zal p€r omgaande ler nadere ofi€ntalle een informatemapje worden

De wiize van r€llocteren
Belangslellend€n worden uitgenodlgd hun sollicitatie, uiterlljk binnen veertien dagen na het
verschijnen van deze oproep, !e richten tot het College van Burgemeester en Wethouders en
in te zonden aan de Directeur van de Cenlrale Person€elsdienst, Postbus 166. 6200 AD

In de linkerbovenhoek van de sol lcilaliebrief te vermelden: Vacalure nr,2701iDrekleur
N.H.t/.".



BRIDGE OIL LIMITED

cHlEt GE0r0GrsT IPEIR0rruM ExPL0RAT|0N|

Applications are invited from senior geologists
with at least eight years exploration experience
for the newlv created Dosition of Chief Petroleum
Exploration 

'Geologist, 
based in Sydney.

The Chief Petroleum Exploration Geologist vr'ill
be immediately responsible to the Exploration
Manager. The successful applicarit will be a person
in the 30's age group with the imagination and drive
necessary in a top flight explorationist. Intefl)ational
experience, including onshore work in Australia, is
prererreo.
A generous salary will be negotiated and an
attraclive superannuation scheme is availab.e
after a qualifying period. Travel and reasonable
relocation expenses will be met by the Company.
Bridge Oil Limited is a substantial Australian public
company with production in Queensland's Surat
Basin and in the Cooper Basin. Bridge has vr)ry
active exploration programmes for petroleum, coal
and uranium in all mainland Australian stater;.
We are also operators for several consortiunrs of
exoloration comoanies.
Interviews will be conducted in Sydney, London and
Singapore. Applications in writing or telephone
inquiries should be made to:

Mr A. G. Harris
General Manager and Director
Bridge Oil Limited
52 Clarence Street
Sydney, New South wales,2000, Australia.
Teleohone: 290 3755
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De DIENST GBONOWATEBVEBKENNING TNO maakt deel uii van de Centrale Orga-
nisatie TNO, is gevesllgd in hetTNo'complex "Zuldpolder"te Delft en teltongeveer 70

De Diensl heeft de projectbegeielding en uiwoeing van onderzoek op boortechnisch
gebied voor de Werkgroep Ondeaoek Eoringen, waar o.m. Nederlandse grondboor-
bedrijven deelvan u tmaken-

hverband met uiibrsiding van hst onderzoek zoeken wiieen

BOORDESKUNDIGE

dielottaakzal krijgen:

hel initidren er zellslandig uitvoeren van zowel praktisch als theorellsch onderzoek
op boorlechnisch gebied
het identillceren van problemen op t€chnisch
drijven en opdrachtgeverc van boringen
het begeleiden en coordinerenvan ondetzoek
hel rapport€ren omir6nl onderzoekresultaten
aan de Nederlandse booruereld

gebed bj de Nederlandse boorbe-

door, ol mel boodirma s uitgevoerd
en overdragen van relevanie kennis

- de actieve deelneming in mogelilkle organlseren clr.sussen m.b.t. boortechn ek en

Voor deze fun ktie zoeken wij een kandidaat die

bij voorkeur een opleiding heeft op TH- of HTs-niveau [,4 jnbouwkunde, eventuee
Werktu ig bouwku nde ol C vie e Techn ek
minimaal 5 jaar ervaring heeftop boortechnisch geb ed
een gedegen kennis bezil van eigerschappon van en processen op grole diepte n
deondergrond (lot ca 1500 m),van booi(echn eken en boormat€reel
op de hoogteis metmoderne rekenlechnieken
bereid is werkzaarn h€den leveldeen/oi n hetbu tenland uitlevoeren
de Eng€lse taalgosd beheerst.

Belangsiellenden voor bovenstaande lunctie nodigen wij uit v66r 20 seplember 1980
een sollicitatiebriei, vergezeld van c!rricuium vitae te schrijven aan de Afdeling Perso-
neelszaken van h€l TNo-complex "Zuidpoldel, Posibus 249, 2600 ,AE Delfi, onder
vermelding van nr.24.



Eilliion is rn nlternational group of companics.
based in the Ncth€rlands, involved in the explora-
!ion, mining, production and proccssing ol and
tradjng jn non-lenous metals.

At its labora.ories in Arnhem. BiLliton Reseerch
carries out research and delelopment and other
experimenulrvork with the purposc ol suppo(ing
a,1d cxpandng the activitics oi the Billiton grcup.

l'or rhe petrological-minerelogical dcpaftment
Bjlliton Rcsearch requires a

petrologist- mineralogist

The applicant should have x geologicalpetrologic.rl
cducarion et \1Sc or at lcast BSc lcvel-

W€ expect fte post to bc lillcd by a pcrson. aged
up ro 25. r,irh an adequ:te background knowledge
of modern petrology an d ore rrineralogl-on a vanety
of natlrrrl mlrlerials.
Somc lieldcxpcricncc r,ill bc an obviou s rdvantrgc.

,\'r,..,1 -1 , ..,1' rrrll hrr mJ.' ..\ r', c,\r.c
and rcsearch $ork. rdhilc knorvlcdge oi gcochcn
i.al mcthods ot invcstigation. as i!€ll as insight in
industrial mineralosy, ilould be recommendable.

Lpplications. snins full details of qualifications
and experience, should be sent t0:

Billilon Reserrch BV
Pcrsonncl Dcprrtmcnt
P.O. Box lE
6800 LH ARNHEM. The Netherlands

LL_:II
'1:,-

L<-----71\--

Billiton Research BV



(vhicr pres€ntry are onry al
35tr rt the exti,.tion
60-ao* in the sas rnd coar)

. subjcct {hich yi]l hsve

a) the cas€ or
b) the case or sorid rucls

ventional enersy {reavy

s) th€ .rse oi
b) rhe.ase of solid fuers

lem (re1, O23 3r93€2)

Boekbespreking€n

€D prori€1en !'n 43 hij
€n zij! inscd€eld in

are€nere lniornatie (P.ocessen
theorieiin). Aan iedcrs €xtsarz€ttiDs zijn

t€n sevijd. De

van de beschrijving

besluit zijn

de berargrijkste nerar.n.
D€ 'ijze lan pres€ntati€ (reratief vc.l af

korte tekst) !€eft zijn voor

(vrekkeloos uitscvoc!d
en rood) is zonder
zi€t duidelijk

door zijn cerins€ onvanc al

d3t zi jn stras

van bij iedere nijnbeschrljving de ritcra-
tuurveivrJzinsen
is door zrjn

de auteur na.r oijn nenirs

1-er{ijl daaruit vssk b€-
lansriJk€ asnwijzinc€n

2) het totare

afnetiDsen (25x37 cn)

za1 de rrose prijs }€1€mer€nd

E. A. r. Burke (Ansrerdh)



verschijnen er

€n tot dc bescnrij

heeJr n€n blijk-

cie zijn 31re

]"9"p-i""1

r'ee] re besdijken.
r€ verselijkingen

zijn helaas slechts

is (zo ontbreekr de k.is
isloFiiek vrij{e1 vorledis) i kristalnorro-

(40 pasi.a s) va.

brijkt d3t een

zijds houdt rrij
naar snion€n(groepen) aan, anderzijds z€t

inhond bij etta8r

rrre Li sirikaren in ee-

boniet bij hen'tiet, ter{llr niscriet z€rr

dergeri jke klassif icati€

rijlt het nij

ertsku,dc. Bii de b€schrii-

sta3n. Bij de

jDisi bij de

zijn n€thod€n

sovjet Lnie, een
{€rr{ijze die

n. A. J. Bu.k. (ansrerdaD)

cids, door r{.rj.

ansterdan/B.usser,
1s30. Prijs I 34.50

zijn vondsten op naan kan

Daarbij i3 de

schrij'ilcer
13 bladzijden.

bijeensebrachtc

de Rijksdienst voor de

rosrtre{felijk geb.uik g€-
tekst brijkt

d€ krisralrijne

c, r. Boeks.h.r€r (croning€n)

Sluitings- resp. verschiiningsdatum



r' DSM is als veelziidige industri€le ondernemin9 in
binnen- en buitenland aktief op onder meer de
volgende werkgebiedenl
Chemie (produllie van garon- en vezelgrond-
stotlen, kunstmeslstoll6n, plaslics, rubber, harsen
en induslridle chenicali6n)i
Kunslstorverwerkingi
Bouwmaterialen en geinduslrialiseerde bouwi
Energievoou iening-

Bijde Divisie Energie ken geplaalstworden een

DSM r' Naclere info.matie over de tunctie kan leletonlsch
worden insewonnen bijir. F. Welzels{045-
78 23 34).
Sollicilaties melverm€ldingvanhetvatsture.
nummerS042envoorzienvaneencurficulum
vila€ - kunnen schriflelijk worden gedchl aan
Persone€lsvoorzieningHogerKaderDSMt
Postbus 65.6400 AB Heerlen.

geolysicus of geoloog

Zijn frn.i e za ir hootdzaak

- het evalueren en beoordelen van
exploratie-obieklen
en -proqramma s(w o. seismische
programma s en boorvoorstellen).

rnterprelalre van sejsmische en
geologische gegevens ten behoeve
van zowel exp orat e a s prodLrkt e
- frel inlern adviseren €n exiern
uitdrager va. standpunten nzake
exproratie en appraisal van
koolwaterstolvoorkomens
Genoem de werkzaam heden worden
verricht in hel kadervan hel beheer
en de verwerving van panicipaires

Naast naLrwe conlaclef met de
overige d sc pLines b nnen de

Div sre Energ e (w o produclion
eng neer ngit nanc en en
economler transpo.t)is het Leggen
en onderhouden van externe
contacten een 2eerwezenl jjk
aspekl van de lunctie

In verband met hel bovenslaande
vrasen w j
- ople d ng op academisch of ge ijk-
waardig niveau

geolys sche interpretatlevaardig-
heid Kennis van petroleumgeologie
(m n petrolysica) isgewensl.
- inilialref . inventiviteat en

- goede beheersing van de Engelse

De standpLaals s Heer en



F0 de rijksoverheid vraagt

hoofd (mnl./vrl.) vac nf o-7075r3,r7e

Minlsletle van Economische Zake!
Rlks G€oogische Diensl, Nooldald€ln9 Diep€ OnderqfondrO e en Gas

Flncriernlomarre: reidinq g€ven er ..brd ne.etr van de werkzaamhe.l.n vai r. Hoordardc iiq ver
slrekken van ge.loersch. ir inbou!vkund q€ el
weiie lke velpl.htngen van o iemaatschappilen l.av oe Rlrks Ceoogschc oelst v.rLc!.irooalisei
vai de D enst in of sefkzaamheden r b v. hel bu tenland

Gevraaqd: dr oi drs n de geo ogie of seolys ca or m in ngenLeur. Erlaring op het qeb ed ?a. or. gas

exprofate in i.dustfe en/ol overhe dsverband.

Salaris: max f7236. p€r maand

so licraiies inuen!en v00r 22 seFlefrb€r 1930

mijnbouwkundig ingenieur (mnl./vrl.) vac nr o 617613r7e

lVinisrerle van Economi.che Zaken
Riks Geoloqis.he Diensl, Hooidafd€lng D epe Onde,qr.nd/O € en Gas, Arde inq D0 rsioficn

eservebe.€ken igei ran evap

ka iree.: neewerkcn aan de h enoe rld se kaaner nq nzako exp o,ale
en w nninq van boveng€.oenrde d€ fsiorren l.b !

be!€ eiden en voloei van prcrccLci .! d I lebied
lnzake oz ng en befg n9 van siorreD in de onderg,ond

Gevraagd: nduslf dle ervaring op hel s€bied van g,ond:rdfrci.rp ofal e kenn s van .ie nr invellen

s.rans: max f609s,- per maand

So r. ralies nzefden v0'jr 22 seplember 1s30

sovensenoemde max. salarissen zijn in het arsemeen alhankelijk van le€rtijd, opieidins en eruarinq en

zijn exclusier slh vakantre-dllkerinq en een roesraq van m3x. rr6, pe. maand (biivolledi9e werkweek).

schrlrteriike sorricitatres, ondef her bij de sewensre luncrie vermerde vacatufenummer (in linke|boven-
hoek van b el en enveloppe en voor e ke uacalure €en alzondslijke brre') en uw hoisadres mel
postcode, zehden aan de Rijks Psycholosische Diensr, Prins Mauriisraan 1. Cort. adres: Posrbus 20013,

2500 EA s-Gtav€nh.se.
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