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HET PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT 
Gepassioneerd door toepasbare kenniscreatie en -verspreiding 

 

Ons proefstation is een erkend praktijkcentrum gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van 
de groentesector. We doen aan praktijkgericht, demonstratief en toegepast wetenschappelijk 
onderzoek in de groenteteelt onder glas en in vollegrond. Onderzoeksprojecten gaan over de 
evaluatie van nieuwe rassen, bestrijding van ziekten en plagen, efficiëntere mechanisering, het 
verhogen van rendementen door toepassing van betere teelttechnieken, innovatieve teeltsystemen, 
het optimaliseren van bemesting, energie- en waterverbruik, …  

Het proefstation is gelegen in Sint-Katelijne-Waver en beschikt over een moderne infrastructuur die 
bestaat uit 1,3 ha serres en 10 ha proefvelden in open lucht. Onze 45 medewerkers werken samen 
met andere onderzoeksinstellingen in een regionale en (inter)nationale context, in opdracht van onze 
leden, de sector en de overheid.  

Voor de versterking van ons onderzoeksteam zijn wij op zoek naar een voltijdse:  

Professionele bachelor in de Agro- en Biotechnologie (m/v) als 

Duivel-doet-al in onderzoek naar groenten onder glas 

JOUW FUNCTIE 
• Je zorgt voor de correcte uitvoering van proefopzetten en stuurt deze bij in samenspraak 

met de onderzoekers. Je denkt mee om knelpunten (bv. plaatsgebrek, mankracht, technische 
problemen…) te voorkomen en op te lossen. 

• Je voert waarnemingen, tellingen en metingen in de teelten uit, bijvoorbeeld:  
o Je doet tellingen van plagen en nuttigen in de teelten  
o Je helpt bij het uitvoeren van kunstmatige infecties, je behandelt de planten met 

proefmiddelen en evalueert het ziektebeeld en de plantontwikkeling  
o Je doet tellingen van het aantal mannelijke bloemen bij courgettes in de verschillende 

proefbehandelingen  
o Je evalueert de snelheid van rijping bij tomaten  

• Je bouwt creatief de nodige opstellingen om pilootproeven uit te voeren  
• Je suggereert bijsturing van de teelten 
• Je krijgt op termijn grote autonomie in de uitvoering van eenvoudiger proefopzetten 
• Je verwerkt de proefresultaten digitaal en foutloos en je maakt een professioneel verslag 
• Je werkt actief mee aan meerdere projecten in de diverse onderzoeksthema’s 

JOUW PROFIEL 
• Je volgde bij voorkeur de afstudeerrichting tuinbouw, optie groenteteelt  
• Ervaring met de teelt van groenten onder glas is een voordeel 
• Je bent op zoek naar een job met een leuke combinatie van abstracte analyse op kantoor en 

handen uit de mouwen steken in de serres  
• Je beschikt over een rijbewijs B  
• Je werkt zeer nauwkeurig, onderzoek moet niet “bijna” kloppen! 
• Je houdt van werken in teamverband en bent ondernemend  
• Je bent een praktijkgerichte en innoverende denker  
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• Je bent vaardig met Office toepassingen 

ONS AANBOD 
• Gevarieerd takenpakket rond actuele en praktische onderzoeksvragen  
• Dynamisch team van enthousiaste collega’s  
• Opleidingen om kennis uit te diepen  
• Moderne infrastructuur in een groene omgeving  
• Contract voor onbepaalde duur  
• Aantrekkelijk salaris in lijn met je verantwoordelijkheden en ervaring, met een ruim pakket 

aan extralegale voordelen (met maaltijdcheques, groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, … )  

JE GAAT ERVOOR? 
Graag zo snel mogelijk solliciteren, ten laatste voor 15/02/2017, en dit door jouw motivatiebrief en 
CV te mailen naar: ingrid.van.damme@proefstation.be.  

Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan u contact opnemen met Lieve 
Wittemans op 0494 79 58 96.  


