
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Wetenschappelijk projectmedewerker – 
Hernieuwbare energiesystemen voor 

veeteelt 
 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/031/T&V115 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 1 - 9820 Merelbeke 

 
Ben jij een hands-on onderzoeker die wil meehelpen aan het realiseren 
van een hernieuwbare energietransitie voor de Europese veehouderij? 
Dan is deze vacature iets voor jou! 
 
De vacature in het kort 
 

Hernieuwbare of groene energie is belangrijk voor onze maatschappij en planeet. In alle sectoren 
worden er inspanningen gedaan om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in residentiële 
woningen, industrie, transport, etc. te verhogen en dit geldt ook voor landbouw. ILVO maakt deel 
uit van een Europees project (RES4LIVE, 1/10/2020-30/9/2024) met als doel de reductie of zelfs 
volledige vervanging van fossiele brandstoffen in de veeteelt. Dit omvat verschillende, gevarieerde 
taken waarin we samenwerken met onderzoeksinstellingen en bedrijven uit gans Europa. Specifiek 
bestaan je taken allereerst uit het uitzoeken van de bestaande kennis en literatuur rond thermisch 
comfort bij vee en het effect hiervan op productiviteit en welzijn. Daarnaast ook het identificeren 
van (tekortkomingen in) de bestaande state-of-the-art en het marktaanbod. Er zullen installaties 
gebeuren van een warmtepomp, PVT-panelen en sturingssystemen in de ILVO varkensstal om zo 
de technologie te kunnen demonstreren. Je taak omvat dus ook het mee helpen verwezenlijken en 
opvolgen van deze installaties zowel op technisch vlak als omtrent het effect op de dieren. Verdere 
taken bestaan ook uit workshops/demodagen organiseren voor landbouwers i.s.m. Vlaamse 
bedrijven, meehelpen aan de impactanalyse (life cycle analysis en kosten-baten analyse) en in het 
algemeen het opstarten van vernieuwend en waardevol onderzoek rondom dit topic.  

Om de transformatie naar hernieuwbare energie voor de veeteelt in Vlaanderen en Europa verder 
te ondersteunen zoekt ILVO een projectverantwoordelijke voor dit project. Je komt hierbij niet 
alleen terecht in een team van Europese partners, maar vooral ook in het jonge en dynamische 
ILVO Agrofood technology team. In dit team werken we rond de allernieuwste technologische 
evoluties op vlak van sensoren en dataverwerking, digitalisering en andere innovatieve technische 
toepassingen in de landbouw- en voedingssector. We kijken uit naar je komst! 

 
Specifiek 

 
Je kan je uitleven in de gevarieerde taken van het RES4LIVE project (H2020), die te maken hebben 
met energie, technologie en veeteelt. Je zal de huidige situatie in de praktijk en in onderzoek in 
kaart brengen, installaties verwezenlijken en demonstreren, contact zoeken met stakeholders, 



 
 

impact analyses uitvoeren, nieuw onderzoek of ontwikkeling uitvoeren en meehelpen aan een 
energie-transitie in de veeteelt van fossiele naar hernieuwbare energie. 
 
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 het ILVO als 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 masterdiploma in een (technische) richting relevant voor deze functie, zoals 
bio-ingenieur, industrieel ingenieur of burgerlijk ingenieur (of relevant door ervaring).  
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we om een 
gelijkwaardigheidserkenning te behalen. Dit kan je dan aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/). 

 Je hebt een basis technische achtergrond (bv ingenieursstudie, thermodynamica, etc.) 
 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels, geschreven en gesproken 
 

Pluspunten 

 Je hebt een rijbewijs B 
 

Persoonsgebonden competenties 

 Je hebt interesse in hernieuwbare energie, en wil meehelpen aan het valoriseren van deze 

technologie 

 Je kan de brug vormen tussen de veeteeltsector en technologiebedrijven 

 Je krijgt energie uit het uitvoeren van de verschillende aspecten zoals marktonderzoek, 

literatuurstudie, onderzoek, communicatie, inhoudelijke en coördinerende activiteiten.  

 Je durft de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen in de varkensstal 

 Je grijpt kansen met beide handen aan en kan omgaan met vaste deadlines en kritische 

vragen 

 Je bent leergierig en een teamspeler, technologie en innovatie fascineren je  

 Je bent enthousiast, dynamisch en sociaalvaardig 

 Je bent gemotiveerd en kan autonoom werken  

 Je hebt aandacht voor orde, netheid en veiligheid 

 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/


                                                                                                                         
 

Wat bieden we? 
 

We beschikken over financiering voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.  We bieden je een 

voltijds contract van onbepaalde duur (afhankelijk van financiering) aan met een competitief 

salaris o.b.v. je diploma.  Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165 of A166 (afhankelijk 

van je diploma). 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: 01/01/2021 

Hoe solliciteren? 
 

Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. 2 november 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 18/11/2020  of op 25/11/2020 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar u 

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

Meer info nodig? 
Inhoudelijk: Jarissa Maselyne, wetenschappelijk attaché, 09 272 28 10 
jarissa.maselyne@ilvo.vlaanderen.be  

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