
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

 

Onderzoeker plant- en bodemmicrobioom 
 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/035/P96 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 96 - 9820 Merelbeke 

 

Ben jij een gepassioneerde onderzoeker en wil je meewerken aan projecten 
die micro-organismen inzetten voor een duurzame land -en tuinbouw? Dan is 
deze vacature iets voor jou!  
 
De vacature in het kort 
Je werkt samen met een team collega’s aan twee lopende projecten die zoeken naar duurzame 

alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen: BASTA en ALTCHEM. In beide projecten 

onderzoeken we hoe micro-organismen rechtstreeks of onrechtreeks de gezondheid van de plant 

en de bodem/het substraat kunnen verhogen.   

BASTA focust op biochar geproduceerd op basis van biomassa reststromen. In dit onderzoek wordt 

getracht om d.m.v. biochar - en de microbiologie die de biochar verandert in de rhizosfeer - de 

inzet van chemische middelen en veen te verminderen in de substraatteelt, al dan niet in 

combinatie met de gekende goedaardige micro-organismen.  

ALTCHEM gaat de mogelijkheden na van enkele niet-chemische methoden om de bodem te 

ontsmetten  (stomen, anaërobe bodemontsmetting, solarisatie, biofumigatie en microgolven). Wat 

is het effect op bodempathogenen, maar ook op het algemene ‘gezonde’ bodemmicrobioom? Ook 

de inzet van commerciële micro-organismen wordt getest, eventueel in combinatie met niet-

chemische ontsmetting.  

 
Wat doe je als onderzoeker plant- en bodemmicrobioom bij ILVO? 

Binnen deze twee projecten sta je in voor:   

 Het opzetten en opvolgen van proeven in het labo en de serre (ook op locatie bij partners) 

 Het samenbrengen, verwerken en interpreteren van data afkomstig uit de labo- en 

plantenproeven (bv. uitplatingen, metabarcoding, qPCR, biotische plantenstress data) 

 Het schrijven van wetenschappelijk en vaktechnische artikels  

 Het presenteren van de resultaten op projectmeetings, congressen en symposia 

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.  

https://pureportal.ilvo.be/nl/projects/basta-biochars-toegevoegde-waarde-in-duurzaam-landgebruik-met-ger
https://pureportal.ilvo.be/nl/projects/duurzame-alternatieven-voor-chemische-bodemontsmetting
https://ilvo.vlaanderen.be/


 
 

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 onderzoeker plant- en 

bodemmicrobioom situeert zich bij de eenheid Plant.  

Hier herken jij jezelf in 
 Je hebt een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen,  biochemie/biotechnologie 

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 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

 Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring met wetenschappelijk onderzoek in de 

plantkunde en de microbiologie 
 Je hebt ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikels  
 Je hebt ervaring met het (statistisch) verwerken van wetenschappelijke data 
 Je hebt ervaring met het werken in een unix omgeving en je hebt een goede kennis van 

het pakket R 

 Je hebt een goede geschreven en gesproken kennis van het Nederlands en Engels 
 

Persoonsgebonden competenties 

 Je kan goed plannen en organiseren 
 Je kan onafhankelijk werken maar bent eveneens een teamspeler 
 Je kan vlot communiceren met verschillende types stakeholders 
 Je bent flexibel en stressbestendig 
 Je bent integer en voert je werk op een objectieve manier en met grote zorgvuldigheid uit  

 

Pluspunten 

 Je hebt een doctoraat behaald in de microbiologie of plantkunde   

 
Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (financiering van 15 maanden) aan 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.   

Je krijgt een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job en dit in een dynamische 

omgeving met aantrekkelijke werkomstandigheden.  

https://naricvlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris


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

vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen gebaseerd op prestaties vorig 

jaar (privéregeling). 

Streefdatum werving: 13/09/2021  

 
Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 26/07/2021 . 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 04/08/2021  (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: Jane Debode, Senior onderzoeker,  09 272 24 80, jane.debode @ilvo.vlaanderen.be 

Arbeidsvoorwaarden: Edith Bauwens, HR-specialist, 09 272 25 63, 
edith.bauwens@ilvo.vlaanderen.be 

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
file:///C:/Users/jdebode/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/59GDEJVM/personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:voornaam.naam@ilvo.vlaanderen.be
mailto:edith.bauwens@ilvo.vlaanderen.be

