Heb je interesse in de precisielandbouw? Kun je oplossingsgericht meedenken over
het gebruik van nieuwe technologie op landbouwbedrijven? En wil je je bevindingen
ook delen met land- en tuinbouwers? Geef je graag leiding aan mensen? En wil je
een nieuwe uitdaging aangaan in Inagro? Dan is onze vacante functie iets voor jou.
We bieden een uitdagende, voltijdse job aan. Stel je kandidaat voor 16 september
2019.

Onderzoeksleider precisielandbouw

benut kansen voor onderzoek naar precisielandbouwtechnieken en leidt ons team precisielandbouw

Jouw job
Als onderzoeksleider precisielandbouw zoek je naar opportuniteiten voor nieuwe en slimmere technieken in de
landbouwsector. De onderzoeksresultaten vertaal je naar bruikbare antwoorden voor de praktijk. Je geeft
leiding aan het team precisielandbouw.
•
•

•

•

Je verzamelt kennis rond precisielandbouw (sensortechnologie, beeld- en data-analyse en plaatsspecifieke toepassing) over sectoren en teelten heen. Zo identificeer je kansen om specifieke
toepassingen te ontwikkelen en nieuwe onderzoeksprojecten op te starten.
Als onderzoeksleider stuur je het team precisielandbouw aan. Je coördineert de projectontwikkeling
en volgt de planning van de onderzoeksactiviteiten op. Bovendien beheer je de budgetten en
middelen van het team precisielandbouw. Je coacht de onderzoekers in je team om kwaliteitsvol,
multidisciplinair en klantgericht te werken.
Als lid van onze unit Onderzoek en Ontwikkeling bepaal je mee de operationele doelstellingen van
Inagro. Je biedt ondersteuning aan andere onderzoekers in hun onderzoek naar en de ontwikkeling
van nieuwe teelttechnieken, gebaseerd op precisielandbouw. Je coördineert ook onze voorlichting en
dienstverlening in het thema precisielandbouw.
Je bouwt een netwerk uit met actoren in binnen- en buitenland.

Onze verwachtingen
•
•
•
•
•
•

•

Je combineert kennis rond land- en tuinbouw met een sterke affiniteit met precisielandbouw. Kennis
van GIS-programma’s en dronetechnologie zijn een pluspunt.
Je bent een (bio-)ingenieur of kunt relevante ervaring voorleggen.
Als onderzoeksleider ben je in staat de beschikbare middelen optimaal in te zetten. Als coach bouw
je aan een goede teamgeest.
Je denkt praktisch en probleemoplossend. Daarnaast ben je creatief en organisatorisch sterk.
Je kunt je werk zelfstandig plannen en organiseren. Samenwerken met andere medewerkers gaat je
ook goed af.
Je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen.
Je drukt je vlot uit in het Nederlands en je hebt goede kennis van het Frans en het Engels.

Onze medewerkers zijn gedreven en creatief en brengen innovatieve ideeën aan. Ze gaan respectvol om
met mensen en middelen en kunnen goed samenwerken. Ze werken efficiënt en resultaatgericht om de
gemaakte afspraken en timing te behalen binnen het voorziene budget. Betrouwbaarheid en
klantgerichtheid dragen we hoog in het vaandel. Bovendien hebben we aandacht voor kwaliteit, veiligheid
en milieu.

Ons aanbod
Inagro vzw biedt een functie in een professionele organisatie, die actief is rond duurzame land- en tuinbouw,
met veel ruimte voor eigen aanpak en initiatief. We bieden een voltijdse job met een contract van
onbepaalde duur en een interessant salarispakket (op masterniveau A) met extralegale voordelen.

Interesse? Solliciteer nu!
Inschrijven kan tot en met 15 september 2019 via www.inagro.be/vacatures. Voor meer informatie kan je
contact opnemen met Valerie Vandamme via valerie.vandamme@inagro.be of 051 14 03 58. Nadien nodigen
we je graag uit voor een gesprek, gevolgd door een assessment.

Inagro in een notendop
Praktijkgericht onderzoek uitvoeren en advies verlenen in de agrarische sector zijn de kernactiviteiten
van Inagro vzw. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven vertalen we
onderzoeksresultaten en innovaties in landbouw naar de dagelijkse praktijk. Met advies en persoonlijke
begeleiding helpen we de landbouwer bij de uitbouw van zijn bedrijf. Ons eigen gecertificeerd labo biedt
analyses van grond, mest, water en gewassen.

