Proefcentrum Hoogstraten vzw voert als erkend praktijkcentrum toegepast
wetenschappelijk en demonstratief onderzoek uit en is één van de
toonaangevende onderzoekscentra in Europa. Binnen de afdeling Onderzoek
Vruchtgroenten zoeken we ter versterking van ons onderzoeksteam een voltijds:

Onderzoeker Vruchtgroenten
Functieomschrijving
Als onderzoeker vruchtgroenten voer je praktijkgericht onderzoek in de vruchtgroententeelt, dit in het kader van
jaarlijkse onderzoekprogramma’s en projectonderzoek. Nieuwe rassen, bestrijding van ziekten en plagen (IPM),
verbetering teelttechniek, innovaties in systemen en automatisatie, duurzaam watergebruik en bemesting,
energie,... zijn enkele belangrijke onderzoeksthema’s binnen ons onderzoek. Je bent hierbij verantwoordelijk voor
één of meerdere onderzoeksprojecten. Je overlegt met de coördinator en het team en rapporteert aan de
coördinator.
Een greep uit het takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je maakt onderzoeksprogramma’s op in overleg met het onderzoeksteam, en stemt dit af met telers
Initiëren, uitwerken, uitvoeren en coördineren van proeven
Je voert metingen en registraties uit en verwerkt deze
Je coördineert en voert projectmatig onderzoek uit
Je schrijft nieuwe onderzoeksprojecten
Je rapporteert onderzoeksresultaten
Opstellen van publicaties (jaarverslag, artikels, nieuwsbrief)
Deelname aan seminaries en studiedagen in nationale en internationale context
Presenteren van resultaten aan telers, stuurgroepen, onderzoekers,…

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur Bio-(ingenieurs)wetenschappen
Affiniteit met en kennis van plantaardige productie
Je kan zowel mondeling als schriftelijk vlot uitdrukken
Analytisch, kritisch, accuraat en praktijkgericht
Je bent ondernemend en oplossingsgericht
Je bent teamgericht en je kan autonoom werken
Je hebt een vlotte kennis van Nederlands en Engels

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur
Competitief loon en extra legale voordelen
Een gevarieerde en praktijkgerichte onderzoeksfunctie in een dynamisch onderzoeksteam
Kennis en expertise door samenwerking met ervaren onderzoekers en nauwe samenwerking met de sector
Via deze functie lig je mee aan de basis van de innovatie en ontwikkeling van de tuinbouw

Interesse in deze functie?
Stuur uw sollicitatiebrief met CV ten laatste zondag 6 januari 2019 naar Frank Vissers
(frank.vissers@proefcentrum.be). Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie, kan u contact opnemen
met Tom Van Delm (03/315.70.52).
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