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MEDEWERKER PROJECTEN GROENTETEELT SERRE
VO L T IJ DS , B E PAA LD E D UUR V O OR 1 JA A R M E T OP T IE V AS T
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 bent actief in verschillende serreteelten.
Je zorgt voor de praktische opzet en de opvolging van de proeven, onder leiding van de
bedrijfsleider en de teeltverantwoordelijken.
Je voert de dagelijkse werkzaamheden (planten, oogst, gewasverzorging en bespuitingen)
uit samen met overige teeltmedewerkers, die je ook mee kan aansturen indien nodig.

JOUW PROFIEL
•
•
•

Je bent nauwkeurig, flexibel en kan zelfstandig werken maar je functioneert ook goed in een
team.
Vlot kunnen communiceren met collega’s is daarbij belangrijk. Je spreekt goed Nederlands,
Engels is een pluspunt.
Je volgde een opleiding land- of tuinbouw of hebt technische ervaring in de teelt van
groenten.

ONS AANBOD
•
•

•
•

•

Je werkt mee aan vernieuwende projecten die de toekomst van de groentensector
vormgeven.
Je komt terecht in een team van enthousiaste en gemotiveerde 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.
Je wordt aangeworven met een contract voor één jaar, bij een positieve evaluatie kan dit
verlengd worden voor onbepaalde duur.
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 Jasper Ingelbrecht (jasper.ingelbrecht@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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