
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt 

Proefveldmedewerk(st)er  
 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/023/Plant 

Plaats van tewerkstelling  Caritasstraat 39, 9090 Melle en Burgemeester Van 
Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke 

 
Werk je graag buiten en zoek je een job met variatie? 
 
De vacature in het kort 
 

Als proefveldmedewerk(st)er verricht je proefveldwerkzaamheden. Je hebt een passie voor het 

zaaien en onderhouden van proeven op het veld. Je staat steeds klaar om te helpen bij het 

aanleggen, onderhouden, oogsten en bemonsteren van veldproeven.  

 

Specifiek 

Doel is om de proeven en zo het wetenschappelijk werk dat op ILVO wordt verricht in brede zin 

mee te ondersteunen. Je taken variëren en zijn seizoens-afhankelijk.   

 

Je voornaamste taken zijn: 

 Je werkt mee aan de jaarlijkse aanleg en uitzaai van de nieuwe veldproeven en volgt deze 

op. 

 Je voert waarnemingen uit op de proefvelden (o.a. opkomsttellingen, ziektegevoeligheid, 

legergevoeligheid, lengtemetingen,…) 

 Je werkt mee aan het onderhoud van de proefvelden (o.a. onkruidbestrijding) en helpt 

actief mee met het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. 

 Je wordt ingeschakeld bij de oogst van de proefvelden. 

 Je voert taken uit in het zaadlaboratorium (o.a. kiemkrachtbepaling) en in de zaadtriage. 

 Je verzamelt de cijfers die binnenkomen en helpt deze in te vullen in een digitaal 

gegevensbeheersysteem waarin alle informatie van de veldproeven terug te vinden is. 

 Je controleert regelmatig de werking van de proefveldmachines en staat zo nodig in voor 

het afstellen of onderhoud. 

 Je inventariseert de benodigde werkingsmiddelen (fytoproducten, etiketten, touwen, 

herstellingsmaterieel,…) en spreekt af met de wetenschappelijke medewerkers wie de 

bestellingen uitvoert. 

 Je overlegt en rapporteert op regelmatige basis met de wetenschappelijke medewerkers. 

 Je bent bereid om in piekperioden (bijvoorbeeld de oogst) flexibele werktijden te hanteren. 

 

Onze organisatie 

 

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 ILVO als een 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.  

 

Wat verwachten we? 
 

 Je bent houder van een Bachelordiploma of diploma Hoger Secundair onderwijs (liefst 

vanuit een voor deze functie relevante richting) of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt een goede fysieke conditie, nodig voor het uitvoeren van veldwerkzaamheden. 

 Je hebt affiniteit met de landbouw, in het bijzonder met plantaardige productie. 

 Je hebt een interesse in IT toepassingen in de landbouw bv. GPS gestuurde tractor 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en G 

 Je bent technisch onderlegd en hebt kennis van onderhoudsmechanica. 

Pluspunten 

 Je hebt kennis van proefveldwerking. 

 Je bent in het bezit van een fytolicentie 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent zelfstandig en toch een teamspeler, proactief, probleemoplossend en goed 

georganiseerd. 

 Je bent enthousiast, dynamisch, leergierig, efficiënt en gemotiveerd. 

 

Wat bieden we? 
 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met een competitief salaris o.b.v. je 

diploma.  Je zal aangeworven worden in de salarisschaal B111 (met een bachelor diploma) of C121 

(met een diploma hoger secundair onderwijs). 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. Streefdatum werving: 1 oktober 2020 

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

Hoe solliciteren? 
 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. zondag 13 september 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 

eind september 2020 (datum onder voorbehoud). 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be


                                                                                                                         
 

Meer info nodig? 
 
Inhoudelijk:   

Kristiaan Van Laecke, Afdelingshoofd eenheid Plant,  - tel 09 272 28 57  
kristiaan.vanlaecke@ilvo.vlaanderen.be 
of 
Johan Van Huylenbroeck, Wetenschappelijke directeur eenheid Plant – tel 09 272 28 62 – 
johan.vanhuylenbroeck@ilvo.vlaanderen.be 
 
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR specialist - tel. 09 272 25 12 -  
caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 
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