
ZOEKT TEELTMEDEWERKER IN GROENTEN ONDER GLAS 

JOUW PROFIEL

ONS AANBOD

JOUW FUNCTIE

Solliciteren kan tot en met 08/04/2022 en dit door jouw motivatiebrief en CV te mailen 
naar: HR@proefstation.be. Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie 
kan u contact opnemen met Jasper Ingelbrecht (jasper.ingelbrecht@proefstation.be).

Wil je graag je handen uit de mouwen steken voor de groentesector?  Hou je van zelfstandig en nauwkeurig 
werken in serres?  Zie je graag planten groeien en leer je graag iets bij over gewasverzorging en bespuitingen?  
Help je graag bij het oogsten van de perfecte tomaat of komkommer?  Lever je graag een bijdrage aan onderzoek 
in de groentesector samen met onze 70 collega’s?  Dan zijn wij op zoek naar jou!

• Je voert de dagelijkse werkzaamheden uit in de serre: planten, oogsten, gewasverzorging en bespuitingen. Dit doe je
samen met overige teeltmedewerkers, die je ook mee kan aansturen indien nodig.
• Je kan op termijn mee de registratie van onze proeven uitvoeren in kader van het onderzoek.
• Je bent actief in verschillende teelten onder glas. (voorbeeld tomaat, komkommer, paprika)

• Je bent nauwkeurig, flexibel en houdt van 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.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de teelt van groenten, maar gemotiveerde starters zijn ook welkom.

• Een gevarieerd takenpakket rond actuele en praktische onderzoeksvragen.

• We werken nauw samen met de tuinbouwsector.

• Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur voor 3 maanden.  Bij een positieve evaluatie wordt dit omgezet naar

onbepaalde duur.

• Het gaat om een voltijdse functie.

• Je komt terecht in een team van gepassioneerde collega’s, in een moderne infrastructuur in een rustige omgeving.

• Het Proefstation is makkelijk bereikbaar en beschikt over een ruime parking.

• Aantrekkelijk salaris in lijn met je verantwoordelijkheden en ervaring, met een ruim pakket aan extralegale voordelen met o.a.

maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, internet @ home en 12 arbeidsduurverminderingsdagen.

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




