
ZOEKT EEN ONDERZOEKSASSISTENT IN GROENTEN ONDER GLAS  

contract van bepaalde duur 1 jaar, daarna optie vast

JOUW FUNCTIE

Wil je graag je talenten ten dienste stellen van de groentetelers onder glas? Werk je graag 
actief mee aan praktijkproeven, demonstraties en toegepast wetenschappelijk onderzoek voor 
onze leden, de sector en de overheid? Heb je een ruime interesse in verschillende 
onderzoeksdomeinen? En hou je van samenwerken met onze 70 collega’s? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

• Je zorgt voor de correcte uitvoering van de proeven en stuurt deze bij in samenspraak met de

onderzoekers. Je denkt mee om knelpunten (bv. plaatsgebrek, mankracht, technische problemen…)

te voorkomen en op te lossen.

• Je voert waarnemingen, tellingen en metingen in de teelten van vruchtgroenten uit, bijvoorbeeld:

- Je doet tellingen van plagen en nuttigen om de evolutie van hun populaties in kaart te brengen

in IPM projecten.

- Je volgt de lengtegroei van de planten op, meet de breedte van de bladeren, telt het aantal

vruchten en bladeren, …

- Je meet de stevigheid en de Brix-waarde van tomaten om de kwaliteit van de verschillende

rassen in kaart te brengen.

• Je verwerkt de proefresultaten digitaal en foutloos.

• Je bouwt creatief de nodige opstellingen om pilootproeven uit te voeren.

• Je werkt actief mee aan meerdere projecten in de diverse onderzoeksthema’s. Je gaat in dialoog

met de andere onderzoekers en krijgt op termijn grote autonomie in de uitvoering van proefopzetten.



JOUW PROFIEL ONS AANBOD

Solliciteren kan tot en met 31/03/2022.
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 of 
lieve.wittemans@proefstation.be

• Je volgde bij voorkeur een professionele 
bachelor Agro- en Biotechnologie. 

• Je hebt een passie voor de tuinbouwsector. 
Ervaring met de teelt van groenten onder glas is 

een voordeel.

• Je bent op zoek naar een job met een leuke 

combinatie van computerwerk en handen uit 
de mouwen steken in de serres. 

• Je werkt zeer nauwkeurig en je bent vaardig 

met Office toepassingen. 

• Je houdt van werken in teamverband en bent 

ondernemend.

• Je beschikt over een rijbewijs B.

• Je wordt aangeworven met een contract van 

bepaalde duur voor 1 jaar, nadien optie vast. 
Het gaat om een voltijdse functie.

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

• 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. 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 70 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




