Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een toffe collega

Data manager
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Is het werken met (onderzoeks)data je passie en ben je vertrouwd met
wetenschappelijk onderzoek? Dan ben jij de collega die we zoeken.
De vacature in het kort
Om het structureren, delen en ontsluiten van onderzoeksdata verder te professionaliseren, gaat
ILVO op zoek naar een data manager. Dit is een nieuwe, centrale functie die gecreëerd wordt die
uitdagingen biedt op vele vlakken.
Als data manager heb je een sterk dienstverlenend georiënteerde aanpak waarbij je graag
onderzoekers begeleidt, coacht, traint en inspireert rond alle aspecten van Open Science. Dit omvat
het hele traject van projectaanvraag tot opleveren van het eindrapport en de ontsluiting van de
onderzoeksgegevens. Je volgt nationale en internationale standaarden, tools, trends en regelgeving
op om deze op maat van ILVO te verwerken in interne opleidingen en trainingen.
De data manager die wij zoeken heeft, naast een grondige kennis van bv. datastandaarden, captatie en -beheer, ook het talent om snel inzicht te krijgen in de structuur van het onderzoek.
Hij of zij kan zich snel een beeld vormen van een onderzoeksproject en op basis daarvan het
gepaste advies geven rond optimale datacaptatie, te hanteren standaarden of koppelen van
metadata,
Naast deze inhoudelijke invulling van de functie, is er ook nog een meer strategisch luik aan
gekoppeld. De data manager zal ook instaan voor het uitwerken van het toekomstige databeleid
en zal bovendien ook de nodige connecties onderhouden met de Vlaamse Wetenschappelijke
instellingen in het kader van de operationele werking van de Flemish Open Science Board.
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.

Deze werving gebeurt binnen de context van ons Eigen Vermogen en je wordt tewerkgesteld
binnen de groep van de Centrale Diensten. Binnen de Centrale Diensten worden alle ILVO-brede
diensten gehuisvest: personeel, IT, boekhouding, maar ook juridisch advies, bijstand bij Europese
projecten en het onderzoeksbeleid worden centraal georganiseerd. Met de invulling van deze
functie wordt daar dus nog een centrale ondersteuning rond onderzoeksdata aan toegevoegd.

Wat verwachten we?
Diploma
 We richten ons naar kandidaten met een onderzoeksgerelateerd masterdiploma.
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.
 Een bijkomende specialisatie in data management, of een doctoraat waar nuttige kennis
opgebouwd werd, is een pluspunt.
 Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels
Ervaring
We verwachten minstens 2 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot minstens 1 van
onderstaande aspecten:
 ervaring inzake de opzet en het verloop van wetenschappelijk onderzoek;
 ervaring met R, het werken met databanken, databankstructuren en SQL en
 ervaring met gegevensverwerking
Persoonsgebonden competenties
 Je kan onderzoekers op een positieve, oplossingsgerichte manier coachen, motiveren en
inspireren rond het realiseren van Open Science doelen
 Je bent een teamspeler maar kan evenzeer zelfstandig werken
 Je kan strategisch denken, neemt initiatief en werkt proactief

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, tenzij je houder bent van een
doctoraat of ingenieursdiploma. In dit laatste geval zal de weddeschaal A166 toegekend worden.
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 gebaseerd op prestaties vorig
jaar (privéregeling).
Streefdatum werving: 1 april 2021

Hoe solliciteren?

Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. maandag 15 maart 2021. Geschikt
bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een online
kennismakingsgesprek op 24/03 of 25/03 (onder voorbehoud).

Meer info nodig?

Björn Possé, Onderzoekscoördinator ILVO
Tel.. 09 272 25 37 / E-mail: bjorn.posse@ilvo.vlaanderen.be.

