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MEDEWERKER PROJECTEN GROENTETEELT OPENLUCHT 

VOLTIJDS, ONBEPAALDE DUUR 
 

Het proefstation voor de groenteteelt is een erkend praktijkcentrum dat wetenschappelijk onderzoek 

doet in de groenteteelt onder glas en in vollegrond, in opdracht van onze leden, de sector en de 

overheid. 

 

JOUW FUNCTIE 
• Je werkt mee in onze afdeling openluchtteelt.  Je verzorgt de groenten op het veld tijdens 

het hele proces (van planten tot oogsten). 

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

tractoren uitgerust met de meest moderne GPS-technieken. 

• Je voert beoordelingen uit bij diverse proeven  (gewasbescherming, bemesting, rassen,…) 

• Je werkt mee aan projecten 

• Je werkt nauwkeurig en zelfstandig mee voor het hele assortiment vollegrondsgroenten. 

• Je zorgt samen met de onderzoeksmedewerkers voor het opzetten en opvolgen van de 

proeven, onder leiding van de bedrijfsleider. 

 

JOUW PROFIEL 
• Je bent geïnteresseerd in tuinbouw en kent de groenteteelt. 

• Je genoot bij voorkeur een hogere opleiding land- of tuinbouw (Professionele Bachelor) of je 

bent technisch geschoold met ervaring in de teelt van groenten. 

• Je werkt graag buiten in alle weersomstandigheden. 

• Je houdt van duidelijke instructies en werkt nauwkeurig.  Je kan na de inwerkperiode 

zelfstandig aan de slag. 

• Je houdt ervan in team samen te werken en je collega’s te helpen waar nodig.   

• Je spreekt goed Nederlands en je communiceert vlot met collega’s. 

• Een tractorrijbewijs is een pluspunt 

ONS AANBOD 
• Gevarieerd takenpakket om onderzoek op touw te zetten in samenwerking met en voor de 

tuinbouwsector.    

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

gelegen in een landelijke omgeving en makkelijk bereikbaar met de auto  (ruime parking), 

fiets (ligging nabij de Fietsostrade), openbaar vervoer. 

• Naast je loon krijg je nog een ruim aanbod extralegale voordelen: maaltijdcheques en 

ecocheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, privé-ongevallenverzekering, een 

tussenkomst in je internetfactuur, eindejaarsgeschenk.  

• Wij werken in een 40-urenweek en krijgen dus 12 arbeidsduurverminderingsdagen bovenop 

de gewone vakantie. 

JE GAAT ERVOOR? 
Solliciteren kan tot en met 20/08/2021 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 Luc De Rooster 

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

http://www.proefstation.be/
mailto:HR@proefstation.be
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WIE ZIJN WIJ? 
Het proefstation voor de groenteteelt is een erkend praktijkcentrum dat wetenschappelijk onderzoek 

doet in de groenteteelt onder glas en in vollegrond, in opdracht van onze leden, de sector en de 

overheid. 

Onze 60 medewerkers werken hiervoor samen met andere onderzoeksinstellingen uit binnen- en 

buitenland. 

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.  
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