
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een toffe collega  

HR medewerker (M/V)  
 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/026/CD 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 92 - 9820 Merelbeke 

 

Is HR je passie? Ben je zowel een employee champion als een 
strategische partner? Werk je graag in teamverband en neem je 
spontaan initiatief? Dan ben jij de collega die we zoeken. 

 
De vacature in het kort 
 

Als HR-medewerker zorg je er mee voor dat ILVO en zijn medewerkers zo optimaal en zo 

efficiënt mogelijk kunnen functioneren. 

Je werkt mee in diverse HR-processen, je ziet opportuniteiten, wil altijd verbeteren en een leven 

lang leren. 

 

Je gaat, samen met 7 collega’s, deel uitmaken van een hechte groep die enthousiast samenwerkt 

aan de teamdoelstellingen. 

Je belangrijkste taken situeren zich op het vlak van: 

- Selectie en werving 
- Onboarding 
- Leren 
- Prestatiemanagement 
- Meewerken aan diverse HR-projecten 
- Optimalisatie van interne processen en procedures 

 
We voorzien een uitgebreid opleidingstraject om op termijn zelf de verantwoordelijkheid over 

bepaalde processen te kunnen opnemen. 

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. We werken samen binnen een opengesprekscultuur en vanuit 

vertrouwen in elkaar. 

 

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 hebt een Professionele Bachelor in een HR-richting of gelijkwaardige kennis door 

ervaring.  
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/). 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent een teamspeler 

 Je neemt graag initiatief en werkt proactief 

 Je bent sociaalvaardig 

 Je bent en denkt klantgericht 

 Je bent leergierig 

 

Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur 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. 

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

 

Streefdatum werving: zo snel mogelijk 

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. zondag 25 oktober 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 

in op donderdag 5/11/2020 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar u 

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

Meer info nodig? 
Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 
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