
VACATURE:

TEELTMEDEWERKER GROENTEN ONDER GLAS 

JOUW FUNCTIE

De glasgroenteteelt staat vandaag garant voor een boeiende sector in volle ontwikkeling! Via
praktijkgericht onderzoek, op lokale schaal tot Europese samenwerking, verwerft het
Proefstation nieuwe inzichten, werkt het praktische oplossingen uit en draagt het deze uit
naar de tuinbouwers. Ben je praktisch ingesteld en niet bang om de handen uit de mouwen te steken? 
Lees dan zeker verder en vertel ons snel over je interesses en ambities.

• 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.

• Je bent actief in verschillende teelten onder glas. 

JOUW PROFIEL ONS AANBOD

• Je bent vertrouwd met de groenteteelt onder glas, hebt 

affiniteit met de sector en je deelt onze passie voor de 
groenteteelt. Je houdt van samenwerken met telers, 

werken in teamverband en bent ondernemend. 

• Je bent nauwkeurig, flexibel en kan zelfstandig werken.

• Je bent een teamgerichte persoonlijkheid en draagt zo bij 

aan een stimulerende werkomgeving. Je communiceert 

vlot met collega’s, je spreekt goed Nederlands, Engels is 

een pluspunt.

• We bieden jou een gevarieerd takenpakket rond 

actuele en praktische onderzoeksvragen. 

• Gevarieerd takenpakket.

• Nauwe samenwerking met de sector.

• 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 tijdelijk contract van 3 

maanden, bij een positieve evaluatie wordt dit omgezet 

naar onbepaalde duur. Het gaat om een voltijdse functie. 

• Aantrekkelijk salaris in lijn met je verantwoordelijkheden 

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

hospitalisatieverzekering, internet @ home en 12 

arbeidsduurverminderingsdagen.

Solliciteren kan tot en met 28/11/2021.
Mail jouw motivatiebrief en CV naar HR@proefstation.be.
Meer informatie omtrent de inhoud van de functie? 
Contacteer Jasper Ingelbrecht op
jasper.ingelbrecht@proefstation.be


