
                                                                                                                        

 
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Doctoraatsbursaal: Antibioticaresiduen en 
antibioticaresistentie in zoet water, 
afvalwater en in het mariene milieu  
 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/033/T&V370 

Plaats van tewerkstelling  Brusselsesteenweg 370 - 9090 Melle 

 
Heb je interesse in zowel chemische als microbiologische analyses? Heb je een 
hands-on mentaliteit en vind je het uitdagend om met internationale partners 
samen te werken, dan ben jij misschien de  geknipte persoon voor ons!  

 
De vacature in het kort 
 
Functiebeschrijving 

Dit doctoraatsonderzoek kadert in een 3 jarig Europees project PARRTAE: “PROBING ANTIBIOTIC 

RESIDUES AND RESISTANCE TRANSFER IN AQUATIC ENVIRONMENTS” met partners uit Zweden, 

Noorwegen, Spanje (Gran Canaria) en België.  Het doel van dit project is om bacteriën, 

antibioticaresistentie en antibioticaresiduen te bestuderen in allerlei types water, nl. grondwater, 

oppervlaktewater, afvalwater en mariene water van de Noordzee en de Atlantische oceaan. 

Cultuurafhankelijke en sequentie gebaseerde technieken zullen gebruikt worden om 

antibioticaresistentie te identificeren. Transfer van plasmiden met antibioticaresistentiegenen zal 

bestudeerd worden aan de hand van indicatororganismen (E. coli, Vibrio en Swewanella). In het 

doctoraatsonderzoek op ILVO zullen waterstalen genomen worden in landbouwgebieden in 

samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en in zee en havens met de ILVO collega’s 

in Oostende. UPLC-MS/MS zal gebruikt worden om antibiotica in de waterstalen van ILVO alsook 

van de buitenlandse partners te kwantificeren om zo de correlatie tussen residuen en mate van 

resistentie te bepalen. Antibioticaresistentie zal bepaald worden van E. coli uit de zoetwaterstalen 

en van Vibrio en Shewanella uit de mariene stalen. Het onderzoek zal uitgevoerd  worden in een 

internationale samenwerking met uitwisseling van data en biologisch materiaal tussen de 

verschillende partners van het Europees project.   

Het onderzoek zal leiden tot wetenschappelijke publicaties en een doctoraatsthesis.  

Wat doe je als doctoraatsbursaal bij ILVO? 

Als doctoraatsbursaal werk je samen met een team collega’s op ILVO evenals EU partners (Zweden, 

Noorwegen en Spanje) en een universitaire promotor. Zo kan je gevraagd worden om: 

 Staalafnames te coördineren 

 De stalen chemisch te analyseren met behulp van UPLC-MS/MS 



 
 

 De stalen microbiologisch te analyseren; isolatie van indicatororganismen en bepaling 

van antibioticaresistentie 

 Wetenschappelijke artikels te schrijven en bij te dragen aan de projectrapportering. 

 Onderzoeksresultaten internationaal te presenteren voor de projectpartners, 

conferenties, symposia, enz. 

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 doctoraatsbursaal situeert zich bij de 

eenheid Technologie & Voeding.  

Hier herken jij jezelf in 
 Je hebt een masterdiploma in de richting bio-ingenieurswetenschappen farmaceutische 

wetenschappen, chemie, bio-chemie, of gelijkwaardig.  
 Kandidaten uit het laatste jaar van de studies moeten bij aanvang van het mandaat over 

het geschikte diploma beschikken. 
 Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een 

gelijkwaardigheidserkenning te beschikken.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

 Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een doctoraat  Vereisten 
en reglement doctoraatsbeurzen ILVO - ILVO Vlaanderen 

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

 Je hebt ervaring in microbiologisch en/of chemisch labowerk  
Pluspunten 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B  

 Je kan wetenschappelijk informatie op een duidelijke manier communiceren en 

presenteren naar verschillende internationale doelgroepen 

 Je hebt ervaring met dataverwerking (R,…) 
 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent nauwkeurig, analytisch en kritisch ingesteld   
 Je kan onafhankelijk werken maar bent eveneens een teamspeler 
 Je bent flexibel en stressbestendig 
 Je bent integer en voert je werk op een objectieve manier en met grote zorgvuldigheid 

uit  

 

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
https://naricvlaanderen.be/
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/vereisten-en-reglement-doctoraatsbeurzen-ilvo
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/vereisten-en-reglement-doctoraatsbeurzen-ilvo


                                                                                                                        

 
 

 
Wat bieden we? 
We bieden je een 3-jarige PhD beurs gefinancierd door het Eigen Vermogen ILVO, in nauwe 

samenwerking met een Universiteit. 

 De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie 
verlengbaar tot 3 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw 
sociale zekerheid (bv. pensioen).  

 Het netto beursbedrag bedraagt 2.323,91 netto (2.673,31 bruto) voor de eerste 2 jaar. Voor 

het laatste jaar is dat 2.431,29 netto (2.796,83 bruto) 

 Een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job. Je krijgt een job met 

verantwoordelijkheid en dit in een dynamische omgeving met aantrekkelijke 

werkomstandigheden. 

Streefdatum werving:  01/09/2021  

Hoe solliciteren? 
 Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. 09/07/2021 . Wie 

niet online kan solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via 

personeel@ilvo.vlaanderen.be 
De volgende documenten worden opgeladen als 1 pdf-file: 

o Motivatiebrief  

o CV 

o Kopie van diploma  

o Overzicht van je studieresultaten 

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview 

in de week van 19/07/2021  (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:  

Geertrui Rasschaert, senior onderzoeker, +32 9 272 30 89, geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be  

Arbeidsvoorwaarden:  

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