
                                                                                                                             
 

 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt samen met Universiteit Gent een  

Doctoraatsbursaal BlueCC : Commerciële 
exploitatie van collageen en chitine uit 

mariene bronnen  
 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/029/D1 

Plaats van tewerkstelling  Ankerstraat 1 - 8400 Oostende (ILVO) en Kortrijk (lab UGent) 

 
Waardevolle moleculen uit het mariene milieu? Wil je een bijdrage leveren 
aan het duurzaam exploiteren van chitine en collageen met als doel 
bioactieve producten te ontwikkelen? Dan ben jij de collega die wij zoeken. 

 
De vacature in het kort 
 
Functiebeschrijving 

 

Hoe haal je meer uit het mariene milieu? Exploitatie van natuurlijke bijproducten en valorisatie 

ervan staan centraal in dit project. Gedurende het hele project zal sterk de nadruk liggen op 

marktbehoeften en inzichten om aldus een geslaagde productontwikkeling van chitine en 

collageen-gebaseerde producten te realiseren. Het  BlueCC-project is een duurzame en efficiënte 

manier om onderbenutte mariene grondstoffen te exploiteren van laboschaal tot prototype. De 

belangrijkste uitdaging van deze PhD positie wordt om, op collageen en chitine gebaseerde, 

bioactieve producten te ontwikkelen met potentieel commercieel gebruik.  

 
Specifiek 

 

Als PhD-onderzoeker omvatten je taken binnen dit project: 

 Verzamelen van invasieve soorten uit de mariene, limnetische en aquacultuuromgevingen 

die chitine of collageen bevatten 

 Isolatie- en extractieproces optimaliseren op basis van groene chemie, enzymatische of 

microbiële hydrolyse om chitine van deze invasieve soorten te verkrijgen 

 Opzetten van een workflow voor high-throughput screening van micro-organismen voor 

de microbiële fermentatie van verschillende chitinesubstraten 

 Verdere ontwikkeling van een efficiënte conversie van chitine naar chitosan 

 Een opschaling van het proces om voldoende hoeveelheden bioactieve chitine/chitosan 

producten te verkrijgen 

 Valorisatie en evaluatie van het marktpotentieel van succesvolle chitineverbindingen 

 



 
 

Functiecontext 

 
De PhD situeert zich binnen het onderzoeksproject BlueCC - Commerciële exploitatie van collageen 

en chitine uit mariene bronnen- en is gerelateerd aan valorisatie van mariene biomassa. BlueCC is 

een interdisciplinair project met 6 internationale partners. Het BlueCC-project heeft tot doel 

gebruik te maken van onderbenutte mariene soorten zoals invasieve soorten en bijvangst soorten 

om nieuwe milieuvriendelijke mariene producten te ontwikkelen. De focus zal liggen op het 

duurzaam exploiteren van chitine en collageen geproduceerd door invasieve krabben, kwallen, 

zeesterren en cleaner vis. En om een prototype product te demonstreren dat deze polymeren 

bevat.  

Wat verwachten we? 
 Je hebt een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen, bio (industriële) 

wetenschappen of een vergelijkbaar niveau. 
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een 
gelijkwaardigheidserkenning te beschikken.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/). 

 Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een doctoraat 
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-
reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ  

 Je bent gefascineerd door marien onderzoek en geïnteresseerd in onderzoek in de 

mariene biotechnologie naar vermarktbare producten en industriële valorisatie 

 Je hebt kennis van enzymatische chemie, microbiologie en analytische chemie 

 Je bent bereid om extra financiering aan te vragen (ondersteund door medewerkers van 

ILVO en Universiteit Gent). 

Persoonsgebonden competenties 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden, waaronder goede schriftelijke en 
mondelinge kennis van de Engelse taal 

 Je kan zelfstandig werken 
 Je hebt een creatieve, kritische en analytische mentaliteit 
 Je bent een teamspeler met zin om te werken binnen een interdisciplinaire context; 

 
Wat bieden we? 
 

We bieden je een 3-jarige PhD beurs in samenwerking tussen het Eigen Vermogen ILVO en 

Universiteit Gent. Uw ILVO-promotor is Dr. Johan Robbens. Bij ILVO leidt hij de Blue Biotech-cel 

binnen de afdeling Aquatisch Milieu en Kwaliteit in Oostende. Je UGent-promotor wordt Prof. Dr. 

Katleen Raes van de Universiteit Gent (Research Unit VEG-i-TEC). Haar groep is al 15 jaar actief op 

het gebied van biochemische engineering.  

 

 De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie 
verlengbaar tot 3 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw 
sociale zekerheid (bv. pensioen).  

 Het netto beursbedrag bedraagt 2.323,91 netto (2.673,31 bruto) voor de eerste 2 jaar.  Voor 
het laatste jaar gebeurt de betaling door Universiteit Gent. 

https://bluecc.eu/
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ


                                                                                                                             
 

 

Je werk is gesitueerd in de Blauwe groei sector (‘Blue Growth’) een gebied dat door de EU wordt 

aangeduid als een van de meest veelbelovende groeisectoren. Het is een multidisciplinair project 

dat verschillende aspecten van valorisatie behandelt, van bron tot markt. 

Je zal gevestigd zijn in Oostende (ILVO), werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in Oostende en 

Kortrijk (Universiteit Gent). 

Streefdatum werving: zo snel mogelijk 

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. 3 november 2020. Wie niet 

online kan solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via personeel@ilvo.vlaanderen.be 

De volgende documenten moeten als één pdf-bestand worden bijgevoegd: 

 Motivatiebrief 

 CV 

 Een kopie van het vereiste diploma 

 Een overzicht van je studieresultaten 

 

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening op 4 november) worden uitgenodigd 

voor een interview op 9/11/2020 (datum onder voorbehoud). Vervolgens wordt er een (korte) case 

verstrekt, die tijdens het interview wordt voorbereid en gepresenteerd. Gelieve een 

telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres te vermelden op uw CV. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk:  

Dr. Johan Robbens, Tel. +32 (0) 59 56 98 50 - Johan.Robbens@ilvo.vlaanderen.be 

Prof. Dr. Katleen Raes, Tel. +32 (0) 56 3220 08 - Katleen.Raes@Ugent.be 

 

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 

  

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Johan.Robbens@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Katleen.Raes@Ugent.be
mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be


 
 

 

The own capital of ILVO and University Ghent are looking for a 

PhD researcher BlueCC : Commercial 
exploitation of marine collagen and chitin 

from marine sources  
 
Vacancy number 

 
EV/2020/029/D1 

Place of employment Ankerstraat 1 - 8400 Oostende (ILVO) and Kortrijk (lab UGent) 

 

Valuable molecules from the marine environment? Do you want to 
contribute to the sustainable exploitation of chitin and collagen with the aim 
of developing bioactive products? Then you are the colleague we are looking 
for. 

Job description 
 

How to get more from the marine environment? Exploitation of natural by-products and 

valorisation of such products on the market is the main focus of this project. To succeed with 

product development of research-intense compounds such as chitin and collagen, we will apply a 

strong emphasis on market needs and insights throughout the project. BlueCC is a sustainable 

and efficient manner to exploit underutilized marine raw materials, from laboratory to prototype 

demonstration, in order to reach collagen and chitin-based bioactive demonstrators with potential 

commercial use. This will be the key challenge of this PhD position. 

As a PhD researcher, your tasks within this project involve: 

 Gathering invasive species from the marine, limnetic and aquaculture environments that 

contain chitin or collagen 

 Performing the isolation and extraction process based on green chemistry, enzymatic or 

microbial hydrolysis to provide chitin from these invasive species or other marine sources 

 Establishing a workflow for high-throughput screening of microbes for the microbial 

fermentation of various chitin substrates 

 Further developing an efficient chitin to chitosan conversion 

 A progressive upscaling of the process, to provide sufficient amounts of bioactive 

chitin/chitosan products 

 Valorisation and evaluation of the market potential of successful chitin compound 

Context 

This PhD position is situated within the research project BlueCC, Commercial exploitation of marine 

collagen and chitin from marine sources, related to valorisation of marine biomass. BlueCC is an 

interdisciplinary project with 6 international partners,. The BlueCC project aims to make use of 

https://bluecc.eu/


                                                                                                                             
 

underutilised marine species such as invasive and by-catch species or cleaner fish from the 

aquaculture industry to develop new eco-friendly marine ingredients and products in a market 

acceptance approach. The focus will be on sustainably exploiting chitin and collagen produced by 

invasive crabs, jellyfish, starfish and cleaner fish, and to demonstrate a prototype product 

containing these polymers. 

Your Profile 
 You recently obtained a degree of Master of Science, Master of Science in Bioscience 

Engineering, Master of Science in Bio(-industrial) Sciences,  or similar level 

 You meet the generic conditions to carry out a PhD 
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-
reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ  

 You are fascinated by marine research and interested in applied research on marine 

biotech, looking  for marketable products and industrial valorisation of the PhD results 

 You have knowledge of enzymatic chemistry, microbiology, and analytical chemistry 

 You are willing to apply for extra funding (supported by staff of ILVO and Ghent 

University).  

Candidate Skills  

 Good communication skills including good written and verbal knowledge of the English 

language; 

 Able to work independently; 

 Working with a creative, critical and analytical mindset; 

 Team-player and eager to work within an interdisciplinary context 

Our offer 
 

We offer you a 3 year PhD position in a collaboration between ILVO and Ghent University, Your 

ILVO-promotor will be Dr. Johan Robbens. At ILVO, he heads the Blue Biotech cell within the Aquatic 

Environment and Quality department, located in Oostende. Your Ghent University promotor will 

be Prof. dr. Katleen Raes from Ghent University (Research Unit VEG-i-TEC). Her group has been 

active in the field of Biochemical engineering for the past 15 years. 

 

 The doctoral scholarship is initially granted for 1 year and can be extended to 3 years, 

after a favorable evaluation. The scholarship is free of personal income tax, but does 

contribute to your social security (e.g. pension). 

 The net grant amount is 2,323.91 net (2,673.31 gross) for the first 2 years. For the final 

year, payment is made by Ghent University. 

The work is situated within an international challenging project in Blue Growth, an area identified 

by EU as one of the most promising growth sectors. A multi-disciplinary project dealing with 

different aspects of valorization, from source to market. 

You will be based in Ostend (ILVO), but certain work certain activities will be performed in Ostend 

and Kortrijk (Ghent University). 

Foreseen start of the PhD position: asap 

https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ


 
 

How to apply? 
 
You can apply online via ‘werken voor Vlaanderen’ and this at the latest until November 3th 2020. 
If you cannot apply online, you can request the application form via personeel@ilvo.vlaanderen.be. 
 
The following documents should be attached as one pdf-file: 

o Motivation letter  

o CV 

o A transcript of the required degree  

o An overview of your study results 

 
Candidates found fit (based on CV screening on November 4th 2020) will be invited for a selection 
interview on 09/11/2020 (date subject to change). A case study will then be provided, to be prepared 
and presented during the interview.  Please include a telephone number and e-mail address where 
you can be reached during the day.. 

 
For more info please contact 
 

Job content:  

Dr. Johan Robbens, Tel. +32 (0)59 56 98 50 – Johan.Robbens@ilvo.vlaanderen.be 

Prof. Dr. Katleen Raes, Tel. +32 (0)56 3220 08  – Katleen.Raes@Ugent.be 

 

Employment conditions: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- 
caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 

 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Johan.Robbens@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Katleen.Raes@Ugent.be
mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

