
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw zoekt voltijdse 
bachelor praktijkonderzoeker 

 
Wat doen we? 
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw voert praktijkonderzoek uit ter ondersteuning van 
landbouwers. Onze onderzoeksfocus ligt op witloof, innovatieve teelten, bodem & water en Vlaams-
Brabantse teelten. 
 
Dit houdt in dat we teelttechnische ondersteuning in de veld- en forceerfase van witloof bieden. Verder 
zoeken we naar innovatieve teelten om landbouwers rendabele alternatieven in de teeltrotatie aan te 
bieden. Op de proefvelden in Herent groeien vernieuwende gewassen zoals goudsbloem, quinoa en 
oliepompoen. Onder het Praktijkpunt valt ook het coördinatiecentrum (CVBB) dat landbouwers hulp 
verleent bij duurzaam bemesten. De typisch Vlaams-Brabantse teelten die we ondersteunen zijn 
granen, koolzaad, tafel- en wijndruiven en hop. 
 
 
Wie zoeken we? 
De geknipte man of vrouw voor de functie van bachelor praktijkonderzoeker, zijnde:  
 
Iemand met kennis van en een sterke affiniteit met de landbouwsector die houdt van de afwisseling 
tussen veldwerk in de buitenlucht en opzoekingswerk aan een bureau. 
 
Meer concreet omvat de functie van praktijkonderzoeker de volgende deeltaken: 

 Aanleg en opvolging van de proefveldwerking (o.a. teeltopvolging, monitoring ziekten en 
plagen,…) in het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en bij telers rond witloof, innovatieve 
teelten (zoals goudsbloem, quinoa, oliepompoen,..) en Vlaams-Brabantse teelten (granen, 
koolzaad, tafel- en wijndruiven, hop) 

 Voorlichting in het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en bij telers/landbouwers. 

 Opvolgen van actuele thema's in de land- en tuinbouw en integratie hiervan in de 
proefveldwerking. 

 Schrijven van artikels voor de vakpers, brochures, nieuwsbrieven aan telers/landbouwers,… 

 Presenteren van de proefveldwerking en proefveldresultaten tijdens infoavonden, vormingen, 
openvelddagen, werkgroepen en technische comités. 

 Beantwoorden van vragen van telers/landbouwers.  

 Ondersteuning bij projectwerking, dienstbrede activiteiten (bv. de witloofbox) en rondleidingen. 
 

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. (Kandidaten met een 
masterdiploma zijn ook welkom, maar de verloning is op bachelorniveau.) 

 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 regelmatig op de proefvelden vertoeft. 

 Je bent goed in het zelfstandig plannen en organiseren van je werk. Daarbij kan je prioriteiten 
stellen. 

 Je hebt aandacht voor detail en werkt nauwkeurig. 

 Je bent flexibel en bereid om bij te leren. 

 Je beschikt over goede computervaardigheden (Excel, Word). 

 Je kan je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken 

 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 in salarisschaal B1: het bruto 
maandsalaris ligt tussen € 2461 en € 3023. 

 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 13 april 2020 naar els.gils@vlaamsbrabant.be.  
 
Ben je geselecteerd? 
Dan nodigen we je uit voor een selectiegesprek tijdens de  week van 20 april. De selectie zal bestaan 
uit een schriftelijke opdracht en een gesprek met een jury. 
 
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 adjunct-directeur van het Praktijkpunt Landbouw 
Vlaams-Brabant vzw contacteren: Els Gils (016/21 37 50; els.gils@vlaamsbrabant.be) 
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