
VACATURES @ HOGENT

Werken aan de HoGent
Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden

voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid.
Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van

nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn
van alle HoGentenaars.

Meer over werken aan de HoGent (https://www.hogent.be/over-hogent/werken-hogent/algemeen/)

HR Excellence in Research (https://www.hogent.be/over-hogent/werken-hogent/algemeen/)

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER IKV HET MULTIDISCIPLINA IR PWO-ONDERZOEKSPROJECT
'MEER DIVERSITEIT IN LANDBOUW EN VOEDING: OPPORTUNI TEITEN VOOR ALTERNATIEVE
GRANEN EN PSEUDOGRANEN IN VLAANDEREN'

100% van een voltijdse betrekking
Natuur en Techniek
Ref. FNT C 198

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op 01-03-2018 voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december
2013:

Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking
hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex).

1. 

De burgerlijke en politieke rechten genieten.2. 

Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs; namelijk in het bezit zijn van een diploma van master of
gelijkgeschakeld:

in de bio-ingenieurswetenschappen

in de biowetenschappen

3. 

Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt.4. 

Voldoen aan de dienstplichtwetten.5. 

De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.6. 

Taakomschrijving

Situering:

De Hogeschool Gent bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en
Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen.
Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd
voorzien in een overkoepelend Servicecenter.
De faculteit Natuur en Techniek telt vijf vakgroepen. De wetenschappelijk medewerker maakt deel uit van de
vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen en staat in voor de uitvoering van het PWO-onderzoeksproject
‘Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in
Vlaanderen’ (zie http://expertise.hogent.be/nl/projects/meer-diversiteit-in-landbouw-en-voeding-
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opportuniteiten-voor-alternatieve-granen-en-pseudogranen-in-vlaanderen%28232040e5-5bac-4a40-a0db-
f1a05a79bf6e%29.html).

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking:

Je staat in voor de uitvoering van boven vernoemd onderzoeksproject en dit houdt volgende taken in
(uitgevoerd in samenwerking met de projectcoördinator, de copromotoren van het project alsook met het
personeel van de Proefhoeve Bottelare):

experimenteel werk:
opzetten van teelten en bijhorende teeltopvolging (waarnemen en registreren teelttechnische
parameters);
oogsten en bemonsteren van teelten;
evalueren van de nutritionele meerwaarde van broden op basis van alternatieve granen en
pseudogranen en hun potentieel mbt het dragen van voedingsclaims in samenwerking met het
projectteam;

administratieve, logistieke en materiële organisatie van de projectvoering.
resultatenverwerking inclusief statistische verwerking van gegevens.

rapportering intern (naar (co)promotoren) en extern (naar projectpartners);
organisatie van en deelname aan projectvergaderingen;
begeleiden van studenten die in het kader van projectwerking, bachelorproef of stage betrokken zijn bij het
onderzoeksproject;
verspreiding projectresultaten via wetenschappelijke publicaties, artikels in vakbladen, beurzen, congressen;
organisatie van studiedagen, workshops,…
meehelpen aan de uitwerking van nieuwe, aanverwante onderzoeksprojecten;
je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier
kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en de
HoGent.

Competentievereisten

kennis van of ervaring met projectmatig wetenschappelijk onderzoek in het domein van de plantaardige
productie en bij voorkeur met de teelt en verwerking van graangewassen;
praktische kennis van of ervaring met het opzetten en opvolgen van proefveldexperimenten;
goede kennis van of ervaring met (statistische) verwerking en rapportering van data;
over uitstekende sociale en communicatieve (zowel mondeling als schriftelijk) vaardigheden beschikken om
optimaal te kunnen werken in teamverband, om contacten te kunnen leggen met de projectpartners
(onderzoeksinstellingen en bedrijven) en om te kunnen rapporteren;
zowel zelfstandig als in teamverband nauwkeurig kunnen werken;
zich flexibel kunnen opstellen ten aanzien van werkdagen en -uren;
planmatig en anticiperend denken en handelen;
voldoende inzicht en motivatie hebben om experimenteel werk uit te voeren en daar zelf ook initiatief in te
nemen;
enthousiasme voor het vakgebied “landbouw” en blijk geven van grote professionele betrokkenheid;
Pluspunt:

ervaring met het coördineren van een onderzoeksproject;
in het bezit zijn van een rijbewijs en een wagen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit:
http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm (http://www.ond.vlaanderen.be/wedde
/weddenschalen/overzicht.htm)

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden
in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek
van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk
sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.
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To Top

Aanwerving

Wij bieden een tijdelijke contractuele aanwerving voor indiensttreding ten vroegste vanaf 01-05-2018 tot en met
datum 31-12-2018.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 15-04-2018, uitsluitend via http://www.hogent.be
/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en de
competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling
aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. De
indicatieve timing van de selectiegesprekken is 23-04-2018.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lieve Vermeiren, vakgroepvoorzitter Natuur- en
Voedingswetenschappen. Dit kan via e-mail (lieve.vermeiren@hogent.be (mailto:lieve.vermeiren@hogent.be)).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon…) kan je terecht bij Kaat Bossuyt, HR partner. Dit
kan via e-mail (kaat.bossuyt@hogent.be (mailto:kaat.bossuyt@hogent.be)) of telefonisch (09 243 27 12).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren (/vacatures/?Vacaturesaction=vacExtern:main.solForm&volgnr=4370)

Terug naar overzicht
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