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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:  

Teeltmedewerker groenten onder glas (m/v) 

Functie voor onbepaalde duur 

JOUW FUNCTIE 
Je zorgt voor de praktische opzet en opvolging van de proeven, onder leiding van de bedrijfsleider. 

Je voert de dagelijkse werkzaamheden (gewasverzorging en oogst) uit samen met de overige 

teeltmedewerkers, die je ook mee kan aansturen. Je voert waarnemingen en metingen uit en voert 

proefbespuitingen uit. Doorgroeimogelijkheid tot teeltverantwoordelijke. 

JOUW PROFIEL 
Je bent een teamgerichte persoonlijkheid en draagt zo bij aan een stimulerende werkomgeving.  

Je genoot bij voorkeur een hogere opleiding land- of tuinbouw (bachelor) of bent technisch geschoold 

met ervaring in de teelt van groenten. Je communiceert vlot met collega’s, je spreekt goed 

Nederlands, Engels is een pluspunt. Computers schrikken je niet af en je kan vlot gegevens in Excel 

ingeven. Je hebt een profiel met een sterke interesse in techniek en innovatie. Sporadisch 

weekendwerk vormt voor jou geen probleem. Je bent bereid om in de nabijheid van het Proefstation 

te komen wonen en beschikt over een wagen. Rijbewijs C is een pluspunt. 

ONS AANBOD 
Een gevarieerd takenpakket en een dynamische team van enthousiaste collega’s. Je wordt 

aangeworven met een contract van onbepaalde duur en krijgt een marktconform 

arbeidsvoorwaardenpakket in lijn met je verantwoordelijkheden en ervaring met o.a. 

maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,… Opleidingen worden geboden om je 

kennis verder te verdiepen. 

JE GAAT ERVOOR? 
Heb je interesse in bovenstaande vacatures aarzel dan niet en stuur of mail je motivatiebrief met CV 

naar Ingrid Van Damme vóór 1 augustus (ingrid.van.damme(at)proefstation.be; 015/300064; 

Proefstation voor de Groenteteelt vzw, Duffelsesteenweg 101, 2860 Sint-Katelijne-Waver). Voor 

inhoudelijke vragen met betrekking tot deze vacature kan u contact opnemen met 

jasper.ingelbrecht(at)proefstation.be; 015/300078. 


