
             

Manager praktijkgerichte onderzoeksprojecten voor 

land- én tuinbouw 

 
De vier praktijkcentra van de Provincie Antwerpen hebben hun krachten gebundeld in AGHRANT, 

‘Agricultural and Horticultural Research in the Province of Antwerp’, een dynamisch en groeiend 

samenwerkingsverband dat je mee vorm kan geven. AGHRANT realiseert immers voor Proefcentrum 

Hoogstraten (PCH), de Hooibeekhoeve (HH), het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) en het 

Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW) innoverende en praktijkgerichte 

Europese projectvoorstellen in het kader van Europese (structuur)fondsen. 

Jouw functie 
Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van projectvoorstellen. Je stemt af met de manager 

AGHRANT en de onderzoekers van de praktijkcentra en rapporteert aan de stuurgroep die 

samengesteld is uit vertegenwoordigers van de praktijkcentra en de Dienst Landbouw- en 

Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen. 

Concrete doelstellingen: 
 Het identificeren en samenbrengen van de onderzoeksnoden en -opportuniteiten samen 

met de onderzoekers van de praktijkcentra om te komen tot een onderzoeksagenda 

AGHRANT. 

 Vanuit deze onderzoeksagenda samenwerking tussen de onderzoekers stimuleren en 

faciliteren en gericht zoeken naar complementaire derde partners om te komen tot 

concrete projectdossiers die matchen binnen de Europese (structuur)fondsen. 

 Samen met de senior manager van AGHRANT deze projectdossiers voorstellen bij 

overheden en partners om te komen tot een sluitende financiering. 

 Nationale en internationale profilering van het samenwerkingsverband. 

 Versterken en uitdragen van het samenwerkingsverband AGHRANT. 

Jouw profiel 
 Enthousiasmerende, teamgerichte en ondernemende persoonlijkheid die zelfstandig kan 

werken. 

 Je draagt actief bij aan een stimulerende werkomgeving. 

 Je beschikt over een analytisch en synthetisch vermogen. 

 Projecten coördineren en netwerken is jouw ding. Ervaring in het verwerven van 

nationale en internationale projecten en fondsen is een plus. 

 Je hebt interesse in de Europese beleidslijnen rond landbouw, klimaat en water. 

 Je hebt affiniteit met plantaardige en dierlijke productie. Je bent een praktijkgerichte, 

innoverende denker. 

 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 

 Goede kennis van het Nederlands en het Engels is vereist, meer talen is een pluspunt. 

 Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in de land- en tuinbouw. 

 Je beschikt over een wagen, rijbewijs en bent bereid tot werken op verschillende locaties 

binnen de provincie Antwerpen. Internationale reizen staan sporadisch op de agenda.  



             
Ons aanbod 
Je wordt aangeworven voor een voltijdse, flexibele betrekking (mogelijkheid om deeltijds te werken), 

contract van onbepaalde duur. Salarisschaal afhankelijk van het behaalde diploma en de 

opgebouwde relevante ervaring. Wij bieden je een afwisselende en uitdagende job. 

Je komt op de loonlijst van het Proefstation voor de Groenteteelt. Mobiliteit is een essentieel 

onderdeel van het takenpakket: regelmatige verplaatsingen naar de vier praktijkcentra verspreid 

over de provincie Antwerpen alsook de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de Provincie 

Antwerpen zijn vereist. Thuiswerk is mogelijk. 

Verloop van de selectieprocedure 
Solliciteren kan tot en met 24 juli 2020 en dit door uw motivatiebrief en CV te mailen naar 

hr@proefstation.be. Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie, kan je contact 

opnemen met Raf De Vis - Tel. +32 473 538331 
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