
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Melk(st)er/Dierenverzorg(st)er  
 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/022/D68 

Plaats van tewerkstelling  Scheldeweg 68 - 9090 Melle 

 
Heb je ervaring met het voederen, verzorgen en melken van 
melkkoeien? Heb jij een grote affiniteit met de rundveesector en wil je 
je handen uit de mouwen steken om mee te werken aan vernieuwende 
onderzoeksprojecten bij melkvee? Vind je het interessant om mee te 
zoeken naar oplossingen voor de vele uitdagingen in de 
melkveehouderij? Zoek je een actieve, veelzijdige job in de 
melkveehouderij? Dan ben jij de persoon die we zoeken. 
 
De vacature in het kort 
De werkzaamheden op het rundveebedrijf worden uitgevoerd na overleg met een coördinator en 

drie collega-melkers.   Als dierenverzorg(st)er / melk(st)er bestaat je hoofdopdracht uit het melken 

van koeien volgens opgelegde criteria, het nauwkeurig opvolgen van de rundveestapel en voederen 

van deze dieren teneinde precieze proefresultaten te genereren. Meer algemeen sta je in voor het 

verzorgen van de rundveestapel. 

Hoe ziet je takenpakker eruit? 

Er zal je gevraagd worden om 

 in te staan voor het melken, voederen en opvolgen van de melkveestapel 

 voor het onderhoud van de proefstallen en materiaal te zorgen: reinigen en desinfecteren 

van proefstallen en materiaal en instaan voor ordelijk en nethouden van de proefstallen. 

 dringende courante herstellingswerken uit te voeren aan materiaal en stalinrichting. 

 In te staan voor de controle van technische installatie en hun correcte werking tijdens 

proeven, teneinde een correcte dataverzameling te garanderen (bv aandacht voor 

krachtvoederinstallatie, RIC-bakken) 

 defecten en problemen te signaleren aan de verantwoordelijke 

 de gebruikte werkmiddelen onderhouden (afwassen, oliën, oppoetsen) 

 de bedieningsapparatuur net te houden 

 ziektes, behandelingen of abnormaliteiten te registreren bij alle koeien onder uw supervisie 

 je werkt in een PLOEG-systeem (afwisselend vroege en late shift en je werkt 1 weekend op 

2) 

 
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 bij het Eigen Vermogen van ILVO situeert zich bij de eenheid 

Dier.  

Hier herken jij jezelf in 
 Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs vanuit een relevante studierichting of 

gelijkwaardig.  
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we je een 
gelijkwaardigheidserkenning te behalen.  Dit kan je dan aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

 Je bent vertrouwd met de veehouderij in het algemeen: je hebt kennis van dieren, 

onderkent symptomen van courante dierenziekten, je kent preventieve maatregelen 

tegen dierenziekten en je kunt omgaan met dieren, 

 Je hebt aantoonbare ervaring als melker op een melkveebedrijf bv. tijdens je stage. Je 

kent de werking van een melkinstallatie en/of melkrobotinstallatie. 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent vertrouwd met de werking en huisvesting van een rundveebedrijf. 

 Je kan vlot omgaan met landbouwdieren en spoort problemen bij dieren gemakkelijk op. 

 Je kan vlot werken met de PC en bent technisch ingesteld. 

 Je kan onafhankelijk werken maar bent eveneens een teamspeler 

 Je voert je werk met grote zorgvuldigheid uit  

Pluspunten 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs G 

 Je hebt ervaring met het werken met proefdieren en/of hebt hiervoor een opleiding 

genoten of bent bereid deze te volgen 
 Je hebt ervaring met akkerbouw 

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 C121 (met een diploma HSO). 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 extra ploeg-vergoeding en financiële compensatie voor zaterdag en zondagwerk. 

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

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

jaar (privéregeling). 

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


                                                                                                                         
 
Streefdatum werving:  1/09/2021  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 30 mei 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 vrijdag 4 juni 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:  Leen Vandaele, Senior onderzoeker- 09 272 26 26, leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be 

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

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be
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