Proefcentrum Hoogstraten vzw voert als erkend praktijkcentrum
toegepast wetenschappelijk en demonstratief onderzoek uit en is één
van de toonaangevende onderzoekscentra in Europa. Daarnaast is
ondersteuning van telers in binnen- en buitenland d.m.v. teeltadvies
één van onze kerntaken. Binnen de afdeling Voorlichting zijn we op
zoek naar een:

Voorlichter aardbeienteelt (m/v)
Functieomschrijving
Als voorlichter aardbeienteelt ondersteun je telers door middel van bedrijfsbezoeken in het kader
van contractueel advies. In eerste instantie sta je in voor opvolging van plagen en nuttigen door
tellingen in de gewassen bij verschillende telers. Hierop kunnen de telers in overleg de
gewasbeschermingsstrategie afstemmen. Je overlegt met en rapporteert aan de andere
teeltvoorlichters. Verder zal je zowel in onderzoek als voorlichting ondersteuning bieden.
Een greep uit het takenpakket:











Monitoren van plagen en nuttigen bij verschillende aardbeienbedrijven
Resultaten ingeven en advies geven omtrent gewasbeschermingsstrategie aan de teler
Ondersteunende taken betreffende voorlichtingsdienst
Uitvoeren van bloemknoponderzoek op aardbeienplanten
Ondersteuning bieden in (projectmatig) onderzoek
Actieve participatie bij interne en externe overlegmomenten
Teeltkennis blijvend verruimen tot expert in de aardbeienteelt
Deelname aan opleidingen, studiedagen,…
Presenteren van waarnemingen en adviezen aan telers
Opstellen van publicaties (artikels, nieuwsbrieven,…)

Profiel










Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma gericht op tuinbouw
Affiniteit met en kennis van plantaardige productie en IPM
Ervaring is een sterk pluspunt, maar niet noodzakelijk
Je weet hoe planten functioneren en kan hierrond praktijkgericht redeneren
Je bent vlot in omgang en klantgericht
Vaardig met MS Office software
In het bezit van rijbewijs B
Fyto-licentie P3 in het bezit of bereid dit te behalen
Je hebt een vlotte kennis van Nederlands en Engels, Frans en/of Duits is een pluspunt

Wij bieden





Een contract van onbepaalde duur
Competitief loon op basis van ervaring, met extra legale voordelen
Een uitdagende functie die bijdraagt tot een duurzame en kwalitatieve aardbeienteelt
Kennis en expertise door samenwerking met ervaren voorlichters en onderzoekers

Interesse in deze functie?
Stuur uw sollicitatiebrief met CV vóór 6 mei 2018 naar Frank Vissers (frank.vissers@proefcentrum.be).
Voor meer informatie kan u terecht op de website of contact opnemen met Frank Vissers
03/315.70.52.

