Proefcentrum Hoogstraten vzw voert als erkend praktijkcentrum toegepast
wetenschappelijk en demonstratief onderzoek uit en is één van de
toonaangevende onderzoekscentra in Europa. Door innovatief onderzoek in
praktijkomstandigheden en door het actief delen van kennis werken we aan een
duurzame transitie van de tuinbouwsector. Ter versterking van ons
onderzoeksteam zoeken we een voltijds:

Onderzoeker Aardbeienteelt - GEP
Functieomschrijving
Je voert praktijkgericht onderzoek in de teelten van aardbei in het kader van contractueel onderzoek, jaarlijkse
onderzoekprogramma’s en projectonderzoek, met focus op gewasbeschermingsonderzoek, GEP-onderzoek (Good
Experimental Practices) en productonderzoek (meststoffen, biostimulanten, substraten,…). Je zoekt naar
duurzame bestrijdingsstrategieën en -technieken en bouwt een netwerk en expertise hierrond uit. Aansluitend zal
je deze expertise ook in de teelten van tomaten en paprika gebruiken om ook hier onderzoek uit te voeren. Je
overlegt met de coördinator en het team en rapporteert aan de coördinator.
Een greep uit het takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je coördineert en voert onderzoek uit in samenwerking met en in opdracht voor externe firma’s
Je bouwt expertise uit omtrent gewasbescherming, bemesting,… in teelten van aardbei, tomaat en paprika
Door opbouw van een netwerk en contact met het onderzoeksteam, telers, voorlichters,
vertegenwoordigers,… weet je wat er leeft in de sector en zoek je oplossingen en opportuniteiten
Initiëren, uitwerken, uitvoeren en coördineren van proeven
Je voert metingen en registraties uit
Je verwerkt datasets en vertaalt deze naar praktijkgerichte conclusies
Je schrijft nieuwe onderzoeksvoorstellen
Je rapporteert onderzoeksresultaten, zowel Nederlands- als Engelstalig
Opstellen van publicaties (jaarverslag, artikels, nieuwsbrief)
Je bent verantwoordelijk voor het GEP-dossier
Deelname aan seminaries en studiedagen in nationale en internationale context
Presenteren van resultaten en adviseren aan telers, stuurgroepen, onderzoekers, firma’s…

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, zowel in Nederlands en Engels
Kritisch, accuraat en praktijkgericht
Je bent ondernemend, leergierig en oplossingsgericht
Je bent teamgericht en je kan autonoom werken
Je beschikt over een fytolicentie P3 (of bereid deze te halen)
Heb je werkervaring in onderzoek en/of gewasbescherming dan spitsen we helemaal onze oren. Maar ook
als je die ervaring niet hebt maar zeer sterke interesse en/of kennis hierin hebt, leren we je graag kennen.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een functie met veel ruimte voor initiatief voor deze onderzoekstak verder mee uit te bouwen in nationale
en internationale context
Een contract van onbepaalde duur met een competitief loon en een pakket aan extralegale voordelen
Een gevarieerde en praktijkgerichte onderzoeksfunctie in een dynamisch onderzoeksteam
Kennis en expertise door samenwerking met ervaren onderzoekers en nauwe samenwerking met de sector
Flexibiliteit voor een goede work-life balance (flexibele aanvangstijden, mogelijkheid tot deels thuiswerk,…)
Via deze functie lig je mee aan de basis van de innovatie en ontwikkeling van de tuinbouw
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Interesse in deze functie?
Stuur
dan
uw
motivatiebrief
met
CV
naar
Tom
Van
Delm
(tom.vandelm@proefcentrum.be). Voor meer informatie omtrent de inhoud van de
functie, kan u contact opnemen met Tom Van Delm (03/315.70.52 of
tom.vandelm@proefcentrum.be).

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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