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Het PCG is een dynamisch Vlaams praktijkcentrum voor de groenteteelt. 
Meer info: http://www.pcgroenteteelt.be  
 

 
Het PCG zoekt voor onmiddellijke indiensttreding  

 

1 onderzoeker verantwoordelijk voor serreteelten & innovaties 

Jobomschrijving 
- Initiëren onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden nationaal en internationaal 

- Initiëren innovatieve ideeën en onderzoeksthema’s 

- Aanspreekpunt voor telers, bedrijven en onderzoekers 

- Rapporteren en kennis verspreiden 

- Aansturen van medewerkers 

Profiel 
- Ervaring in de glastuinbouw: sterke technische vaardigheden (teeltsturing)  

- Ervaring met wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek in land- en tuinbouw  

- Goede teamleader, creatieve denker en stressbestendig  

- Opleidingsniveau: bio-ingenieur of master in de biowetenschappen 

- Fytolicentie P3 en kennis aquacultuur zijn een pluspunt 

 

1 onderzoeker/voorlichter groenteteelt - water/bodem 

Jobomschrijving 
- Uitvoeren van onderzoeksopdrachten m.b.t. water en bodem 

- Initiëren onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden nationaal en internationaal 

- Verwerken en rapportering van proefresultaten en projectuitkomsten m.b.t. water en bodem 

- Communiceren met de sector en het brede publiek 

Profiel 
- Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid, zin voor initiatief, flexibel en praktisch aangelegd 

- Sterke affiniteit en ervaring met land- en tuinbouwsector 

- Vlot in communicatie en contacten leggen  

- Ervaring met wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek in land- en tuinbouw 

- Opleidingsniveau: bio-ingenieur of master in de biowetenschappen 

Wij bieden 
- Uitdagende, gevarieerde job in een stimulerende omgeving voor iemand die van land- en tuinbouw houdt 

- Loon volgens barema met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, ...) 

 
 
Motivatiebrief en C.V. bereiken ons uiterlijk 3 november 2019 bij voorkeur per e-mail op 
vacature@pcgroenteteelt.be of per brief: PCG , t.a.v. B. Gobin, Directeur, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem 
 
Meer info: Saskia Buysens, 0498/655364 of saskia@pcgroenteteelt.be 
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