Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een
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Heb jij een drive en passie om verhalen achter ‘droge’ data boven water
te halen? Wil je ervoor zorgen dat de visserij- en aquacultuursector in al
zijn aspecten goed in kaart gebracht wordt? Lees verder, dit is de
vacature die jij zoekt!
De vacature in het kort
Functiebeschrijving
Het team Visserijbiologie van ILVO is op zoek naar een wetenschapper die een bijzondere
uitdaging zoekt. Ben je geboeid door sociale en economische aspecten van onze maatschappij,
ben je benieuwd naar welke informatie er zit in data, wetgeving schrikt je niet af en de visserij
en aquacultuur vind je interessante sectoren ? Lees verder want dan ben je bij ons aan het
goede adres.
Specifiek
Als onderzoeker bij Visserijbiologie werk je samen met collega wetenschappers, technici, het beleid
en de brede visserijsector. De functie kadert in de uitvoering van de nationale Data Collectie
Verordening en het ondersteunen van een aantal andere projecten ruimer binnen de mariene
afdeling van ILVO. Dit omvat volgende taken:



Je staat in voor het uitvoeren en ondersteunen van toegepast wetenschappelijk
onderzoek in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit beleid is een
uitdaging voor de visserijsector en op ILVO lopen enkele (inter)nationale projecten om de
sector hierin te begeleiden en te ondersteunen. Deze projecten dienen tevens als basis
voor het formuleren van adviezen aan het Vlaamse en Europese visserijbeleid.
 Je genereert, beheert en verwerkt cijfers van socio-economische achtergrond
(bijvoorbeeld, enquêtes en interviews).
 Samen met collega’s verzorg je de verwerking, de rapportering , publicatie en vulgarisatie
van de onderzoeksresultaten (zowel in het Nederlands als het Engels). De adviezen die
hieruit volgen dragen bij tot de ondersteuning van adviesverlening naar de visserijsector
en het bijhorend beleid.
 Je denkt mee over hoe op een optimale manier socio-economische gegevens te
verzamelen, wetgevingen en beleid gerelateerde maatregelen te inventariseren. Je
organiseert de data, je analyseert ze (vb R, Phyton, ShinyR, Microsoft Power BI …) en je

rapporteert en communiceert met ILVO collega’s, (inter)nationale collega’s, het beleid en
de brede visserijsector.
 Een interesse in en kennis van socio-economische gegevens en in de relatie
wetenschapsbeleid is een must voor deze job. Je hebt interesse in de theoretische kant
van de zaak maar toegepast werk schrikt je ook niet af. Je bent bereid om buiten je
‘comfort zone’ te gaan en deel te nemen aan vergaderingen, werkgroepen en congressen
in binnen- en buitenland.

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 670 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.
De voorliggende vacante betrekking voor werving van een socio-economisch onderzoeker
Visserijbiologie situeert zich bij de eenheid Dier.

Wat verwachten we?

 Je hebt een masterdiploma in de richting (Toegepaste) Economische wetenschappen of in
Overheidsmanagement en-beleid of gelijkwaardig.
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 beschikt over een goede kennis van informatica voor de verwerking van gegevens en
opstellen van rapporten (Excel, Word) Je hebt specifieke ervaring met computer
statistische programma’s of bent bereid om dit te leren (vb R, Phyton, ShinyR, Microsoft
Power BI …).
 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands en het Engels, alsook een uitstekende schrijfvaardigheid in het Engels.
 Je hebt een sterke interesse in de brede visserijsector & de aquacultuur
Pluspunten
 Je spreekt Frans
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Persoonsgebonden competenties
 Je bent hands-on en proactief. Je werkt nauwkeurig en goed georganiseerd
 Je bent sociaal vaardig en schrikt er niet voor terug om het woord te nemen in groep
 Je kan vlot communiceren met onderzoekers, brede visserijsector, het beleid en het
algemene publiek

 Je bent bewust van het belang van data kwaliteit en discretie bij het werken met
confidentiële gegevens. Je functioneert in een divers en flexibel team en bouwt je eigen
netwerk uit.
 Je beschikt over een sterke analytische en kritische geest, goede synthesevaardigheden, een
helicopterview en je bent nauwgezet.

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 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: 1/01/2021

Hoe solliciteren?

Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 6 december 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 11/12/2020 of 14/12/2020 (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: Els Torreele Groepsleider Visserijbiologie - 059 569 833 –
els.torreele@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

