
ZOEKT EEN  ONDERZOEKER/PROJECTMEDEWERKER 
VOOR DE GROENTETEELT IN VOLLEGROND  

JOUW FUNCTIE

Duurzame gewasbescherming/IPM en biologische teelt worden steeds belangrijker en de doelstellin-
gen die Europa hierbij voorlegt vormen uitdagingen voor de hele sector. Daarom zoeken we verster-
king van het onderzoeksteam om via praktijkgericht onderzoek de kennis hierrond te verruimen, 
telers te ondersteunen en de toepassing van deze technieken uit te breiden. Heb je interesse in deze 
thema’s en de vollegrondsgroenteteelt en hou je van toegepast onderzoek? Lees zeker verder en 
contacteer ons snel.

• Je versterkt het onderzoeksteam vollegrondsgroenten voornamelijk in het onderzoek binnen IPM, 
GEWASBESCHERMING EN BIOLOGISCHE TEELT. Je werkt mee met proeven en projecten rond onder 

meer:

- Duurzame en biologische beheersing van ziekten en plagen

- Stimuleren van nuttige insecten

- Werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en –methoden

- Biologische teelt van een heel assortiment gewassen

• Naargelang je interesses kan je ook ingezet worden in het onderzoek rond andere onderwerpen binnen 

de tuinbouw (rassenonderzoek, duurzaam bodembeheer, innovatieve teelten,…).

• Je werkt mee aan de uitvoering van het onderzoek en start proeven op, zorgt samen met het team voor 

de opvolging van de teelten en de proeven, voert metingen en beoordelingen uit in het gewas en 

helpt bij opbrengstbepalingen.

• Je verwerkt de resultaten, schrijft proefverslagen en communiceert de bevindingen met de sector via 

onder meer artikels in de vakpers.

• Je werkt in nauwe samenwerking met het hele team van collega’s en de partners binnen de projecten 

(universiteiten, onderzoekscentra,…).

• Op termijn ben je zelf verantwoordelijk voor proeven en projecten en breng je deze tot een goed 

einde.



JOUW PROFIEL ONS AANBOD

Solliciteren kan tot en met 24/10/2021.
Mail jouw motivatiebrief en CV naar HR@proefstation.be.
Meer informatie omtrent de inhoud van de functie? 
Contacteer Luc De Rooster op 0491/37 08 49 of 
luc.de.rooster@proefstation.be

•  Je hebt een diploma van Msc in de Bio-(ingeni-
eurs)wetenschappen, binnen de richting land- of 
tuinbouw (of je hebt ervaring binnen de sector) en je 
deelt onze passie voor de groenteteelt. 

• Je hebt ervaring en/of interesse in wetenschap-
pelijk en/of praktijkonderzoek en (o.a. statistische) 
verwerking van resultaten.

• Je werkt graag met je hoofd en met je handen, 
praktisch werk schrikt je niet af en je werkt graag 
buiten in verschillende weersomstandigheden.

• Je kan zelfstandig werken maar houdt ook van 
samenwerken met het team, externe partners en 
telers.

• Je kan om met verantwoordelijkheden en kan 
protocollen nauwkeurig en volledig opvolgen. Ander-
zijds kan je ook om met wijzigingen en problemen en 
kan je deze oplossen. 
 
• Je communiceert vlot, zowel mondeling als schrifte-
lijk. 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. 

• We bieden jou een gevarieerd takenpakket rond 

actuele en praktische onderzoeksvragen. 

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

• Een praktijkgerichte job in nauwe samenwerking met de 

sector.

•  Een job waar je continu bijleert via opleidingen en je 

eigen onderzoek

• 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 onbe-
paalde 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.

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


