
ZOEKT COÖRDINATOR SERRETEELTEN     (voltijdse betrekking, onbepaalde duur) 

JOUW FUNCTIE

Via kwalitatief en praktijkgericht onderzoek streeft het Proefstation voor de Groenteteelt ernaar om telers en de 
bredere tuinbouwsector de nodige praktische  kennis aan te reiken om de uitdagingen van vandaag én morgen 
aan te gaan. Het Proefstation focust op onderzoek rond groenteteelt zowel  in open lucht als onder glas. Het 
team Serreteelten legt zich toe op ondermeer de nieuwe ontwikkelingen in belichting, emissiearme voedselpro-
ductie, een duurzame en geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen, automatisering, … en dit binnen de 
teelten van tomaat, komkommer, paprika en bladgewassen. Kortom een brede waaier aan onderzoeksthema’s 
binnen een zeer boeiende sector! 

• Als coördinator Serreteelten zet je mee de richting uit voor het onderzoek. 

 - Vanuit het strategisch plan van de organisatie stel je een jaar- en meerjarenplan op voor je afdeling

 - Je werkt nieuwe samenwerkingsverbanden uit op zowel nationaal als internationaal vlak 

 - Je initieert mee nieuwe onderzoeksdomeinen

• Als leidinggevende van het team Serreteelten

 - neem je de dagdagelijkse coördinatie voor je rekening van een team van zo’n 35 medewerkers. 

           - Je werkt hierbij zeer nauw samen met de bedrijfsleider Serreteelten 

 - Je staat in voor de taakverdeling 

 - Je bent mede verantwoordelijk voor kwalitatief onderzoek met een correcte rapportering en                

              disseminatie naar de sector

• Als coördinator Serreteelten maak je deel uit van het managementteam van PSKW. 

Dit team bestaat uit zes coördinatoren onder leiding van de algemeen directeur en behartigt de organisatiebrede 

belangen en werking. 

 - Je werkt actief mee rond het uitzetten van de organisatiestrategie en doelstellingen

 - Je werkt actief mee rond de uitwerking van het beleid voor de organisatie

 - Je vertegenwoordigt hierbij de belangen van de afdeling Serreteelten met respect voor het bredere 

              geheel van het Proefstation

Als coördinator Serreteelten ben je een belangrijk aanspreekpunt voor telers, universiteiten, overheden en andere 

partners van de organisatie.



JOUW PROFIEL ONS AANBOD

Solliciteren kan tot en met 20/01/2022.
Mail jouw motivatiebrief en CV naar HR@proefstation.be.
Meer informatie omtrent de inhoud van de functie? 
Contacteer Els Berckmoes op 0491/37 08 50 
of els.berckmoes@proefstation.be

Diplomavereisten:
• Je hebt een diploma van Msc in de Bio-(ingenieurs)we-
tenschappen, bij voorkeur binnen de richting land- of 

tuinbouw (of equivalent door ervaring) en je deelt onze 

passie voor de groenteteelt.

Ervaringsvereisten: 
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende 
functie.  

• Je hebt ervaring en/of interesse in wetenschappelijk en/of 

praktijkonderzoek en projectmanagement. 

• Ervaring in een projectenorganisatie is een belangrijke 

troef.

Competenties:
• Als leidersfiguur ben je een inspirerende coach, maar je 

zal ook niet aarzelen om mensen waar nodig op hun 

verantwoordelijkheid te wijzen. 

• Je bent een teamplayer, je hebt overtuigingskracht en 

kan knelpunten voorkomen en initiatiefrijk oplossen. Je kan 

mensen stimuleren om samen te groeien en grenzen te 

verleggen.

• Je houdt van coördineren, plannen en het aanbrengen 

van structuur en het op touw zetten van interne en externe 

samenwerkingsverbanden.

• Je communiceert vlot mondeling en schriftelijk, zowel in 

het Nederlands als in het Engels. 

• Je neemt graag zelf initiatief, bent steeds op zoek naar 

manieren om je eigen werking en die van je team in 

overleg met de juiste stakeholders continu te verbeteren. 

• Je slaagt erin om een bedrijfsvisie en –strategie en 

sectorale noden om te zetten in een strategie, doelstellin-
gen en projectkeuzes voor jouw afdeling.

• Een gevarieerd takenpakket rond actuele en praktische 

onderzoeksvragen.

• Een kans om de organisatieontwikkeling mee richting 
te geven en je people management skills verder te 

ontplooien.

• Mogelijkheid om expertise en netwerken uit te bouwen 

met (inter)nationale zichtbaarheid.

• 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 voltijdse functie.

• Aantrekkelijk salaris in lijn met je verantwoordelijkheden 

en ervaring, met een ruim pakket aan extralegale voorde-
len met o.a. maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitali-

satieverzekering, internet @ home en 12 arbeidsduurver-

minderingsdagen.

OVER ONS 

Het Proefstation voor de Groenteteelt 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. Onderzoeks- of demonstratieprojecten 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 2 ha serres en 10 ha proefvelden in open lucht. Onze 60 medewerkers werken samen met andere onderzoeksin-

stellingen in een regionale en (inter)nationale context, in opdracht van onze leden-telers, de sector en de overheid.

Meer info op www.proefstation.be


