Nationale Proeftuin Witloof zoekt voltijdse praktijkcoördinator.
Wat doen we?
De Nationale Proeftuin Witloof doet praktijkonderzoek ter ondersteuning van witlooftelers.
Naast teelttechnische ondersteuning in de veld- en forceerfase van witloof bieden we advies
inzake energiebesparing en alternatieve energie. Onder de proeftuin valt ook het
coördinatiecentrum (CVBB) dat landbouwers hulp verleent bij duurzaam bemesten. De
expertise rond non & new food zit gebundeld bij het Proefcentrum Herent dat op hetzelfde
adres gevestigd is. In de innovatietuin en op de proefvelden in Herent groeien vernieuwende
gewassen zoals goudsbloem, quinoa en oliepompoen.
Onderzoeksresultaten moeten tot bij de boer geraken zodat voorlichting een prioriteit is. Er
wordt laagdrempelig en veelvuldig gecommuniceerd naar het primaire doelpubliek via
artikels in de vakpers, infosessies en openvelddagen. We richten ons ook tot beleidsmakers
op verschillende niveaus zodat de realiteit op het veld het landbouwbeleid kan beïnvloeden.
Omgekeerd geven we landbouwers meer inzicht in het hoe en waarom van nieuwe wetten
en regels.
Wie zoeken we?
De geknipte man of vrouw voor de functie van praktijkcoördinator, zijnde:
Iemand met kennis van en een sterke affiniteit met de landbouwsector die houdt van de
afwisseling tussen veldwerk in de buitenlucht en eerder administratieve taken achter een
bureau, en niet alleen zichzelf weet te motiveren maar ook een klein team (8 personen) kan
aansturen.
Meer concreet omvat de functie van praktijkcoördinator de volgende deeltaken:
 Aansturen, uitvoeren en opvolgen van de praktijkproeven in samenwerking met
de onderzoekers die eindverantwoordelijk zijn. Je doet dat met aandacht voor
kwaliteitsbewaking en met de intentie om voortdurend te verbeteren.
 Opmaken van de dagelijkse werkplanning evenals het aansturen en
ondersteunen van de technische ploeg (8 personen).
 Opvolgen van kwaliteitsstandaarden (GEP, Global GAP, enz.) en samen met de
teeltleiders instaan voor de eerstelijnsadministratie die bij veldproeven hoort.
Wat moet je kennen en kunnen?
 Je kan een bachelordiploma voorleggen, bij voorkeur in een landbouw- of
technische richting, of je haalt een gelijkwaardig denkniveau door praktijkervaring.
 Je hebt een goede kennis van de land- en tuinbouw.
 Idealiter ben je vertrouwd met (praktijk)onderzoek. Wetenschappelijk inzicht is
een pluspunt.
 Je werkhouding is hands-on in de wetenschap dat je op en naast het veld
meewerkt met de technische ploeg.
 Je kan je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Beslissingen neem je in
overleg, maar je kan directief zijn waar nodig.
 Je bent goed in het zelfstandig plannen en organiseren van je eigen werk en dat
van anderen. Daarbij kan je prioriteiten stellen.
 Je beschikt over goede computervaardigheden (Excel, Word).
 Je hebt aandacht voor detail en werkt nauwkeurig.
 Je bent flexibel als een proef dit vereist.
 Je kan verbanden en oorzaken zien en je neemt het initiatief om structurele
problemen binnen je eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel).
 Je bent in het bezit van een fytolicentie P3 of P2 of bereid dit diploma te behalen.



Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Een rijbewijs BE of G (tractor) zijn
pluspunten.

Wat hebben wij jou te bieden?
 Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 Afwisselend en interessant werk in een aangename sfeer.
 Voor de loonberekening nemen we relevante beroepservaring uit de privésector voor
maximaal 15 jaar over.
 Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
 Een gratis hospitalisatieverzekering.
 35 vakantiedagen op jaarbasis.
Hoe solliciteer je?
Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel dat we zoeken? Stel je dan
kandidaat en verstuur je CV en motivatiebrief voor 19 januari 2020 naar
els.gils@vlaamsbrabant.be.
Ben je geselecteerd?
Dan nodigen we je uit voor een selectiegesprek tijdens de eerste week van februari. De
selectie zal bestaan uit een gesprek met een jury, een beperkte schriftelijke opdracht en een
rollenspel dat vaardigheden test waarover een praktijkcoördinator in spe moet beschikken.
Wij discrimineren niet:
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of
handicap.
Nog vragen?
Over de selectieprocedure en jobinhoud kan je de bedrijfsleider van Proefcentrum Herent
contacteren: Els Gils (016/21 37 50; els.gils@vlaamsbrabant.be)

