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:

Teeltassistent aardbeienteelt
Functieomschrijving
Als medewerker in de aardbeienteelt sta je mee in voor de teeltzorg en de daarbij horende handelingen zodat de
teelten in optimale conditie zijn. Op die manier kunnen onze onderzoekers beschikken over correcte resultaten. Je
registreert de geoogste aardbeien met een computersysteem en je houdt de installaties en terreinen mee in orde.
Je werkt in een team en rapporteert aan de teeltverantwoordelijke.
Een greep uit het takenpakket:









Uitvoeren van teelthandelingen in de aardbeienteelten
Opvolgen en rapporteren van plagen en nuttigen in de teelt
Je voert eventuele bespuitingen uit in de teelt
Wegen en registreren van de geoogste aardbeien t.b.v. het onderzoek en klaarmaken voor verkoop
Je wordt mee ingeschakeld in het permanentieteam voor alarmen bij technische storingen
Je zorgt mee voor technische bijstand
Je zorgt mee voor het onderhoud van de velden en terreinen
Je vervangt bij afwezigheid de teeltverantwoordelijke

Profiel








Affiniteit met de tuinbouw en plantaardige productie is een pluspunt
Je bent technisch aangelegd en hebt een brede technische interesse
Je bent praktisch en flexibel ingesteld
Je kan zelfstandig en gestructureerd werken en bent teamgericht
Je hebt een hands-on mentaliteit en kan mensen aansturen
Je kan je mondeling vlot in het Nederlands uitdrukken
Je bezit een Fytolicentie P2 of je bent bereid deze te behalen

Wij bieden





Een voltijds contract van onbepaalde duur
Vaste uren in een 5-dagen week
Competitief loon en extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, kledijvergoeding, woon-werkverkeer)
Een gevarieerde functie binnen een groeiend en innovatief onderzoekscentrum, waardoor je mee aan de
basis ligt van de innovatie en ontwikkeling van de tuinbouw.

Interesse in deze functie?
Stuur uw sollicitatiebrief met CV ten laatste zondag 20 september 2020 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).

Proefcentrum Hoogstraten vzw verwerkt uw gegevens in overeenstemming met haar privacy statement. U kan het Privacy Statement voor
Sollicitanten raadplegen op onze website, www.proefcentrum.be, bij ‘Over ons/Vacatures’.
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