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 Teelten
zoeken we ter versterking van ons team een voltijds:

Assistent bedrijfsleider
Functieomschrijving
Als assistent bedrijfsleider volg je mee de teelten op van zowel vruchtgroenten als aardbeien, en draag je mee zorg
voor een adequate uitvoering van alle gewasverzorgingshandelingen en teeltsturing. Je bewaakt mee het overzicht
over de 40 verschillende teeltafdelingen, met het oog op de vele specifieke noden voor de onderzoeken die hierin
plaatsvinden. Je verdiept je in de werking van de technische installaties en staat in voor goed functioneren hiervan.
Je bent rechterhand en sparring partner van de bedrijfsleider bij zijn dagelijkse taken en rapporteert aan hem.
Een greep uit het takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning bieden bij het teeltbeleid (fertigatie, klimaatsturing) met eigen verantwoordelijkheden
Je behoudt mee het overzicht over de teelten met oog voor de lopende onderzoeken, en bent daarom
betrokken bij overlegmomenten met onderzoekers
Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van zowel bestuiving als ziekten, plagen en nuttigen
Aansturing van (water)technische installaties en processen
Je maakt je alle teelthandelingen eigen, en bent bereid bij te springen waar nodig
Versterking bieden bij het registreren van geoogst product voor onderzoek en klaarmaken voor verkoop
Je zorgt voor adequaat functioneren en onderhoud van de serres, installaties, WKK en machines
Je wordt mee ingeschakeld in het permanentiesysteem voor alarmen bij technische storingen
Je doet voorstellen naar de bedrijfsleider ter verbetering van de teelten, sturing en installaties
Je vervangt de bedrijfsleider indien deze afwezig is

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelordiploma, met sterke voorkeur tuinbouw gerelateerd
Affiniteit met en kennis van plantaardige productie, ervaring in teeltsturing is een sterk pluspunt
We staan ook open voor schoolverlaters die het vak willen leren
Je bent leergierig, bereid opleidingen te volgen en wordt geprikkeld door nieuwe inzichten uit het onderzoek
Je beschikt over een fytolicentie P2 of P3, of bereid dit te behalen
Je bent een communicatieve teamspeler en koppelt proactief terug
Technisch aangelegd, praktisch en flexibel ingesteld
Je bent ondernemend en oplossingsgericht met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Je hebt een vlotte kennis van Nederlands, Engels is een pluspunt
Je bent bereid in de regio van het Proefcentrum te (komen) wonen

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur
Competitief loon en extra legale voordelen
Een gevarieerde en praktijkgerichte functie, met toenemende verantwoordelijkheden op basis van je
persoonlijke groei en ontwikkeling binnen de functie
Kennis en expertise door samenwerking met ervaren collega’s en nauwe samenwerking met de sector
Binnen een groeiend en innovatief onderzoekscentrum lig je via deze functie mee aan de basis van de
innovatie en ontwikkeling van de tuinbouw

Interesse in deze functie?
Stuur uw sollicitatiebrief met CV ten laatste zondag 9 juni 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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