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HET PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT  

Gepassioneerd door toepasbare kenniscreatie en -verspreiding 

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 en hebben meer dan 500 leden-telers. 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, het hart van de groentestreek, en beschikt over 

een moderne infrastructuur die bestaat uit 1,3 ha serres en 10 ha proefvelden in open lucht. Onze 

60 medewerkers werken samen met andere onderzoeksinstellingen in een regionale, nationale en 

internationale 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 als 

Teeltmedewerker vollegrondsgroenten 

 

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

bedrijfsleider. 

• Je voert de dagelijkse werkzaamheden (planten, schoffelen, spuiten, oogsten, …) uit met 

tractoren uitgerust met de meest moderne GPS-technieken. 

• Je beoordeelt proeven en voert proefbespuitingen uit. 

• Frequent neem je bodemstalen op bedrijven. 

• Je bent nauwkeuring en kan zelfstandig werken. 

http://www.proefstation.be/
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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, GPS apparatuur, tractoren, schrikken je niet af. Je hebt sterke interesse in 

techniek en innovatie. 

• Je kan vlot gegevens in Excel ingeven. 

• Je bent bereid om in de nabijheid van het Proefstation te komen wonen en beschikt over een 

wagen. 

• Rijbewijs G is een must, rijbewijs C is een pluspunt. 

• Je kent de groenteteelt en hebt affiniteit met de sector. 

ONS AANBOD 
• Gevarieerd takenpakket rond actuele en voor de praktijk relevante onderzoeksvragen. 

• Nauwe samenwerking met de sector. 

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

infrastructuur, gelegen in een groene omgeving. 

• Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur. 

• Het gaat om een functie van 100%. 

• Aantrekkelijk salaris in lijn met je verantwoordelijkheden en ervaring, met een ruim pakket 

aan extralegale voordelen met o.a. maaltijdcheques, groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, internet @ home en 12 arbeidsduurverminderingsdagen. 

 

JE GAAT ERVOOR? 
Solliciteren kan tot en met 14/06/2020 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 Luc De Rooster 

op 0491/37 08 49 of 015/30 00 66. 

http://www.proefstation.be/

