
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Laborant(e) kweek en chemische analyse 
van microalgen 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/020/D1 

Plaats van tewerkstelling  Ankerstraat 1 - 8400 Oostende 

Context 
Algemeen 

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire 

onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame 

landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.  

Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en 
Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van het ILVO als maatschappelijk 

relevant expertisecentrum. 

En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal! 

We stellen meer dan 650 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers. 

Ongeveer 35% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is 

tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek. 

 

Deze vacature wordt opgesteld binnen de context van ons Eigen vermogen. 

 

De voorliggende vacante betrekking voor werving van een titel situeert zich bij de eenheid Dier, 

onderzoeksgroep Aquatisch Milieu en Kwaliteit, te Oostende. 

 

Om de huidige consumptietrends te behouden, moet de wereld tegen 2050 tot 70% meer voedsel 

produceren. De huidige wereldwijde productie van biomassa voor algen is 3 Mton, waarvan slechts 

0,1 ton in de EU wordt geproduceerd. Veel EU-landen staan oogsten van zeewier toe vanuit zee – 

dit is een niet duurzame praktijk. De invoer van (Aziatische) algen voldoet niet aan de EU-

voedselveiligheidsnormen. Daarom is de belangrijkste uitdaging binnen dit project ‘Gecontroleerde 

duurzame productie en verwerking van hoogwaardige, stabiele, veilige algenbiomassa met 

bekende samenstelling met belangrijke voedseleigenschappen en een goed smaakpallet.  

 

Specifiek 

Binnen ILVO zetten we volop in op blue biotech. Je wordt tewerkgesteld binnen het Interreg 

project ValgOrize Valorisatie van algen voor een betere smaak, ter ondersteuning van een 

doctoraatsonderzoek. Een belangrijke uitdaging binnen dit project is een gecontroleerde 

duurzame productie en verwerking van een hoogwaardige, stabiele en veilige micro-algen-

biomassa, met een gekende samenstelling niet alleen qua voedseleigenschappen maar vooral qua 

smaak. 

 Als laborant omvatten uw taken binnen dit project enerzijds de kweek van microalgen en 

anderzijds de chromatografische analyses van diverse smaakparameters; 



 
 

 Je staat in voor de optimalisatie van de teelt van verschillende microalgen om op kleine 

schaal biomassa te produceren; 

 Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van de experimenten en doet 

kwaliteitscontrole en genetische karakterisatie van food-grade algen; 

 Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de fotobioreactoren en andere 

analyse-toestellen; 

 Je voert chromatografische analyses uit wat betreft voedselveiligheid (contaminant 

analyse) en gekoppeld aan diverse smaakaspecten van microalgen (o.a. aminozuren voor 

smaak, volatiele verbindingen voor aroma en pigmenten voor kleur); 

 Je helpt mee bij de ontwikkeling en validatie van nieuwe analytische methoden voor het 

beoordelen en kwantificeren van diverse smaakparameters. 

Voor al deze taken sta je niet alleen. Je wordt hierbij ondersteund door een team van ervaren 

onderzoekers met verschillende expertise.  

Je werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd in Oostende, doch in het project zijn 

verschillende Europese partners actief, waarmee je geregeld ook contact hebt, en mogelijks ook 

een kort verblijf bij deze partners. 

Wat verwachten we? 
 Je hebt een Professionele Bachelor in de richting biologische of medische 

laboratoriumtechnologie, voedings- en dieetkunde, (bio)chemie, agro- en biotechnologie 

of gelijkwaardig.  

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 hebt een goede kennis van de algemene labomethoden die courant gebruikt worden 

bij biologische en chemische analyses 

Pluspunten 
 Kennis van één of meerdere vakgebieden (chemie, (algen)biologie, chromatografie) en de 

bijhorende technieken (o.a. celwerk, steriel werken met levende cellen, LC-MS/MS, GC-MS) 
 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent hands-on en proactief 
 Je bent iemand die goed functioneert in teamverband 
 Je bent sociaalvaardig 
 Je bent goed georganiseerd en nauwkeurig met oog voor detail 

 

Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur van minstens 2 jaar aan met een competitief 

salaris o.b.v. je diploma.  Je zal aangeworven worden in de salarisschaal B111 (met een 

bachelorsdiploma). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris 

een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaartoelage.  

Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden als geldelijke anciënniteit.   

Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar 

vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen (waarvan 15 extralegaal, 

privéregeling) op jaarbasis. 

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris


                                                                                                                         
 
Streefdatum werving: 15/09/2020  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. zondag 23 augustus 2020. 

Wie niet online kan solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via 

personeel@ilvo.vlaanderen.be 

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview 

op 2/09/2020 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken 

bent en uw e-mailadres te vermelden op uw CV. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk: Johan Robbens, projectcoördinator - 059 56 98 50 – 
johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be 

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

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

