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HET PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT  

Gepassioneerd door toepasbare kenniscreatie en -verspreiding 

Ons proefstation, gelegen in Sint-Katelijne-Waver, het hart van de 

groentestreek, is een erkend praktijkcentrum gericht op onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie van de groentesector. We doen aan 

praktijkgericht, demonstratief en toegepast wetenschappelijk 

onderzoek voor glas- en vollegrondsgroenten.  

Onderzoeksprojecten gaan over de evaluatie van nieuwe rassen, 

bestrijding van ziekten en plagen, het verhogen van rendementen 

door toepassing van betere teelttechnieken, innovatieve 

teeltsystemen, het optimaliseren van bemesting, energie- en 

waterverbruik, …  

Onze 60 medewerkers werken samen met andere 

onderzoeksinstellingen in een regionale en (inter)nationale context 

voor onze leden, de sector en de overheid.  

 

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

MSc in de bio(-ingenieurs)wetenschappen (m/v) als 

onderzoeker/projectverantwoordelijke 

met interesse in IPM en belichting in glasgroenten 

JOUW FUNCTIE 

• Je werkt actief mee aan meerdere projecten rond IPM en belichting in glasgroenten. 

Voorbeelden zijn Fusarium in sla, tomatengalmijt, led belichting, … Je coördineert projecten 

en implementeert onderzoek in de praktijk.  

• Je zet proeven op, voert de metingen en beoordelingen uit in de teelt en verwerkt de 

resultaten. Hiermee formuleer je conclusies en aanbevelingen. Goed overleg en 

kennisuitwisseling met de sector zijn hierbij essentieel.  

• Je schrijft wetenschappelijke rapporten en vulgariserende teksten voor de vakpers en 

presenteert de resultaten via individuele contacten, lezingen en demonstraties voor telers en 

op (inter)nationale congressen. Je wordt een aanspreekpunt voor telers, bedrijven en 

onderzoeksinstellingen.  

• Je initieert nieuwe onderzoeksinitiatieven en schrijft nieuwe projecten uit. Hierbij werk je 

nauw samen met telers, opdrachtgevers en andere onderzoeksinstellingen. 

http://www.proefstation.be/
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JOUW PROFIEL 

• Je kent de groenteteelt onder glas, hebt affiniteit met de sector en je deelt onze passie voor 

de groenteteelt.  

• Je houdt van samenwerken met telers, werken in teamverband en bent ondernemend. Je 

hebt overtuigingskracht en kan knelpunten voorkomen en initiatiefrijk oplossen.  

• Je hebt ervaring met wetenschappelijk en/of praktijkonderzoek en statistiek. Je bent een 

praktijkgerichte en innoverende denker. Je maakt een scherpe analyse en hebt een goed 

synthetisch vermogen.  

• Je kan zelfstandig werken en plannen. Je kan goed omgaan met het behalen van deadlines.  

• Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt een goede kennis van 

Nederlands en Engels, Frans en Duits is een pluspunt.  

• Je beschikt over een rijbewijs B.  

ONS AANBOD 

• Je komt terecht in een dynamisch team van enthousiaste collega’s, in een moderne 

infrastructuur, gelegen in een groene omgeving. 

• Je hebt een gevarieerd takenpakket rond actuele en voor de praktijk relevante 

onderzoeksvragen, waarin je nauw samenwerkt met de sector.  

• Je krijgt de mogelijkheid om expertise uit te bouwen met (inter)nationale visibiliteit en 

opleidingen te volgen om kennis uit te diepen.  

• Wij bieden een voltijds contract aan voor onbepaalde duur en een aantrekkelijk salaris in lijn 

met je verantwoordelijkheden en ervaring, met een ruim pakket aan extralegale voordelen.  

JE GAAT ERVOOR? 
Solliciteren kan tot en met 19/04/2020 en dit door jouw motivatiebrief en CV te mailen naar: 

HR@proefstation.be.  

Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan u contact opnemen met Lieve Wittemans 

op 0494 79 58 96.  

http://www.proefstation.be/

