De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse contractuele onderzoeker biologische teelt
(bestuurssecretaris onderzoeker) voor het Proefcentrum Pamel via werving
Het Proefcentrum in Pamel is gespecialiseerd in het praktijkgericht onderzoek naar de biologische
teelt van aardbeien en kleinfruit.
Inhoud van de job:














Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, controleren, rapporteren
en budgetteren van de algemene proefveldwerking en de projecten rond de biologische teelt
van aardbeien en kleinfruit (zie www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel).
Je bent eindverantwoordelijke voor het communiceren van de resultaten via de vakpers,
website, sociale media, nieuwsbrieven en infomomenten. Je staat in voor de algemene
voorlichting en advisering.
Je waakt over een effectieve en efficiënte dagelijkse werking en uitvoering van de
praktijkproeven.
Op regelmatige tijdstippen stel je een objectieve rapportering op van de uitvoering en
voortgang van het onderzoek (inhoudelijk en financieel).
Je motiveert de medewerkers en de stakeholders om de vastgelegde doelstellingen te
realiseren.
Je groeit uit tot het aanspreekpunt voor het praktijkgericht onderzoek (voor telers, partners in
de keten, onderzoeksinstellingen, overheden, …). Je onderhoudt de contacten met de
verschillende partners in projecten (onderzoeks- en kenniscentra, telers etc. ) en je gaat
nieuwe contacten aan.
Je zorgt er voor dat iedere medewerker over alle informatie beschikt die hij/zij nodig heeft om
zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren.
Je voert ook zelf proefveldonderzoek en projecten uit. Gezien het kleine team van
medewerkers zal je ook zelf instaan voor de inhoudelijke uitwerking en ondersteuning van
projecten en proefveldonderzoek.
Je bereidt onderzoeksvoorstellen voor op basis van vraag gestuurde input van telers,
wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties in de landbouwsector.
Je ontwikkelt een visie die kadert binnen het Vlaams en provinciaal beleid rond
landbouwonderzoek in de biologische sector.
Je ondersteunt de beheerder en zet je flexibel in bij centrum- en dienstbrede opdrachten (zie
www.vlaamsbrabant.be/landbouw).
Je hebt oog voor de andere partners op de site en je werkt samen in het kader van de
algemene werking en uitstraling van de site.

Functieprofiel:











Je hebt een masterdiploma.
Ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor deelname (opname wervingsreserve
onder voorbehoud van het behalen van het vereiste diploma).
Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en
doelmatig zijn.
Kennis van het landbouwonderzoek, meer bepaald proefaanleg, rassenproeven,
gewasbescherming, bodem en bemesting, teelttechnieken, statistische verwerking en
rapportering van gegevens en resultaten, evenals kennis van de biologische teelt van
aardbeien en kleinfruit, zijn een grote meerwaarde.
Je kan rekenen op een inwerkperiode, maar je kan ook vrij snel zelfstandig verschillende
taken op je nemen.
Je bent in staat om op basis van een grondige analyse van alle relevante aspecten,
standpunten in te nemen en de consequenties daarvan in te zien en je kan anderen
overtuigen op basis van goed onderbouwde argumenten en door overleg aan te gaan.
Je kan zonder probleem de toegewezen taken organiseren m.b.t. de benodigde acties, tijd en
middelen en je geeft richting aan medewerkers op het niveau van processen en structuren.
Je bent in staat om initiatieven te nemen om structurele problemen binnen het eigen
takendomein op te lossen.




Je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit/werkgroepen/projectgroepen en je legt
nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn.
Je kan je ontwikkelen binnen de eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van
de uitvoering van je taken.

Aanbod:












Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3046,98 en € 4741,30.
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen €
3528,09 en € 4915,61.
Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de €
4706,44 en € 5048,09.
Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere
overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de
berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden
aangerekend.
Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur) m.i.v. 1 september 2018.
Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor
vergelijkbare functies.
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is
het Proefcentrum Pamel te Roosdaal.
Gratis hospitalisatieverzekering.
Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
Diverse opleidingsmogelijkheden.
Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

Procedure:
De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 23 mei 2018 en een mondelinge proef op 8 juni
2018.
Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 14 mei 2018 je
kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet
niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij
een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).
Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving.
Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap,
etnische afkomst en nationaliteit.
Contact:
Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28,
katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om
contact op te nemen met Yves Hendrickx, beheerder Proefcentrum Pamel, 054 32 08 46 of 0477 74
21 48, yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be

