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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 voor 

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, geïntegreerde 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, in het hart van de groentestreek. We beschikken 

over een moderne infrastructuur die bestaat uit 2 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 sla zijn wij op zoek naar een voltijdse:  

Technisch geschoold persoon als 

Medewerker hydrocultuur sla  

op het Mobiele Gotensysteem (MGS)  
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JOUW FUNCTIE 
• Je voert de dagelijkse werzaamheden uit in de slaserres uitgerust met een mobiele 

gotensysteem: planten, oogsten, biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen 

toepassen. 

• Je beoordeelt proeven, voert waarnemingen en metingen uit. Je scoort aantastingen, 

kwaliteit en bepaalt het gewicht van de sla. 

• Je werkt onder leiding van de bedrijfsleider en de verantwoordelijke onderzoekers MGS 

JOUW PROFIEL 
• Je bent nauwkeurig en kan zelfstandig werken maar je functioneert ook goed in een team. 

Vlot kunnen communiceren is daarbij belangrijk, bij voorkeur in het Nederlands. 

• Je volgde een opleiding land- of tuinbouw of je bent technisch geschoold met ervaring in de 

teelt van groenten. 

ONS AANBOD 
• Je werkt mee aan vernieuwende projecten die de toekomst van de groentensector 

vormgeven.  

• Voltijds contract voor onbepaalde duur 

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

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

hospitalisatieverzekering, privé-ongevallenverzekering, internet @ home en 12 

arbeidsduurverminderingsdagen. 

• Een team van enthousiaste en gepassioneerde collega’s die jou graag mee op weg helpen. 

JE GAAT ERVOOR? 
Solliciteren kan tot en met 31/05/2021 en dit door jouw motivatiebrief en CV te mailen naar: 

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

met Isabel Vandevelde (0478/41 54 53). 
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