
ZOEKT GEMOTIVEERDE, HANDS-ON ONDERZOEKER & TEAMLEIDER 
IN DE VRUCHTGROENTETEELT ONDER GLAS (voltijdse betrekking/onbepaalde duur) 

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. Spreekt praktijkonderzoek je aan en ben je daarnaast een 
echte teamleider? Lees dan zeker verder en vertel ons snel over je interesses en ambities.

• Je werkt actief mee aan projecten in de onderzoeksthema’s in verschillende vruchtgroenten. Je 

coördineert projecten rond en implementeert onderzoek in de praktijk. Meer concreet coördineer je een 

project rond belichting in de tomaten-, komkommer- en slateelt. De collega’s werkzaam in deze teelten 

ondersteunen je hierbij.

• Naast de taken gerelateerd aan projectmanagement neem je een actieve rol op binnen het onderzoek.

Je zet proeven op, voert de metingen en beoordelingen uit in de teelt en verwerkt de resultaten. Hiermee

formuleer je conclusies en aanbevelingen die je aan de sector communiceert. Zo sta je in voor de uitvoe-

ring van de proeven in een Europees project rond de inzet van UV-C licht voor de bestrijding van 
witziekte in de komkommerteelt. 

• Je schrijft wetenschappelijke rapporten, teksten voor de vakpers en presenteert de resultaten via 

individuele contacten, lezingen en demonstraties voor telers en op (inter)nationale congressen. 

• Na een inwerkperiode groei je door tot Teamleider van het Team Vruchtgroenten. Je managet de 

dagdagelijkse werking van het team en organiseert overleg binnen je team. Je zet de onderzoekslijnen 
mee uit voor het toekomstig onderzoek in de teelt van komkommer, paprika en aubergine en je 

ondersteunt je team bij het uitschrijven van nieuwe projecten . Hierbij werk je nauw samen met telers, 

opdrachtgevers en andere onderzoeksinstellingen in een regionale en (inter)nationale context.



JOUW PROFIEL ONS AANBOD

Solliciteren kan tot en met 09/09/2021.
Mail jouw motivatiebrief en CV naar HR@proefstation.be.
Meer informatie omtrent de inhoud van de functie? 
Contacteer Lieve Wittemans op 0494/79.58.96.

• 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 beschikt over leidinggevende
vaardigheden. Je hebt overtuigingskracht en
kan knelpunten voorkomen en initiatiefrijk
oplossen.

• Je hebt ervaring met wetenschappelijk en/of 
praktijkonderzoek. Je hebt een goede kennis 
van dataverwerking en statistiek. Je bent een 
praktijkgerichte en innoverende denker. 

• Je kan zelfstandig werken en plannen. Je 
kan goed omgaan met het behalen van dead-
lines. 

• Je communiceert vlot, zowel mondeling als 
schriftelijk. Je hebt een goede kennis van 
Nederlands en Engels. 

• Je beschikt over een rijbewijs B en je bent 
bereid je in de omgeving te vestigen. 

• Een fytolicentie P3 is een pluspunt. 

• We bieden jou een gevarieerd takenpakket 
rond actuele en praktische onderzoeksvragen. 

• Mogelijkheid om expertise en netwerken uit 
te bouwen met (inter)nationale zichtbaarheid. 

• Opleidingen om kennis uit te diepen. 

• Je komt terecht in een dynamisch team van 
enthousiaste collega’s, in een moderne 
infrastructuur, gelegen in een groene omge-
ving. 

• Je wordt aangeworven met een contract van 
onbepaalde duur. Het gaat om een voltijdse 
functie. 

• Aantrekkelijk salaris in lijn met je verantwoor-
delijkheden en ervaring. Een ruim pakket aan 
extralegale voordelen met o.a. maaltijd-
cheques, groepsverzekering, hospitalisatiever-
zekering, internet @ home en 12 arbeidsduur-
verminderingsdagen.

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 teeltsy-

stemen, het optimaliseren van bemesting, energie- en waterverbruik, … Het proefstation is gelegen in Sint-Katelij-

ne-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 onderzoeksinstellingen in 

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

Meer info op www.proefstation.be


