Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt

Serremedewerk(st)er
Vacaturenummer
Plaats van tewerkstelling

EV/2020/007/Plant39
Caritasstraat 39, 9090 Melle

Context

Algemeen
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.
In een open gesprekscultuur gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel,
Samenwerken en Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van ILVO als een
maatschappelijk relevant expertisecentrum.
En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal!
We stellen meer dan 650 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 vacature wordt opgesteld binnen de context van ons Eigen vermogen.
Specifiek
Als serremedewerk(st)er verricht je werkzaamheden op de proefvelden en serrecomplex van de
eenheid Plant. Doel is om de proeven en het wetenschappelijk werk dat op ILVO wordt verricht in
brede zin mee te ondersteunen. Je taken variëren en zijn seizoen-afhankelijk.
Je voornaamste taken zijn:
 Je werkt mee in het tuinbouw team van de eenheid Plant (momenteel 4 medewerkers). Dit
team werkt aan de veredeling van sierteeltgewassen en onderhoudt proeven in het kader
van specifieke onderzoeksprojecten.
 Je staat in voor de verzorging van planten en je onderhoudt de proeven.
 Waar nodig, ben je betrokken bij de uitvoering van kruisingen, je vermeerdert planten en
voert waarnemingen uit.
 Je helpt actief mee met het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan serres en
uitrusting.
 Je wordt ingeschakeld in het team dat instaat voor de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen.
 Je bent bereid om sporadisch weekendwerk te verrichten.
 Je overlegt dagelijks met je collega’s en rapporteert aan de wetenschappelijke
medewerkers.

Wat verwachten we?
 Je bent houder van een Bachelordiploma of diploma Hoger Secundair onderwijs (liefst
vanuit een voor deze functie relevante richting) of gelijkwaardig door ervaring. Ben je in








het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning
te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
Je bent vertrouwd met tuinbouw, in het bijzonder met sierteelt in serres en/of in
openlucht.
Je bent gepassioneerd door planten en bent vertrouwd met technieken zoals stekken,
enten, snoeien, etc.
Je bent zeer nauwgezet in de uitvoering van het werk bv. het labelen van planten.
Je hebt kennis van IT toepassingen in de tuinbouw bv. serresturing.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je hebt een goede fysieke conditie.

Pluspunten
 Je bent in het bezit van een fytolicentie P2.
 Je bent in het bezit van een rijbewijs G.
Persoonsgebonden competenties
 Je bent zelfstandig en toch een teamspeler, proactief, probleemoplossend en goed
georganiseerd.
 Je bent enthousiast, dynamisch, leergierig, efficiënt en gemotiveerd.

Wat bieden we?

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met een competitief salaris o.b.v. je
diploma. Je zal aangeworven worden in de salarisschaal B111 (met een bachelor diploma) of C121
(met
een
diploma
hoger
secundair
onderwijs).
Je
kan
zelf
via
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/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 (waarvan 15 extralegaal,
privéregeling) op jaarbasis. Streefdatum werving: 1 april 2020.

Hoe solliciteren?
Om te solliciteren stuur je een motivatiebrief samen met CV en kopie van diploma (met vermelding
van het vacaturenummer) naar personeel@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen 29 Februari
2020.
Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview
in de week van 9 maart 2020.

Meer info nodig?
Inhoudelijk: Leen Leus, senior onderzoeker, 09 272 28 84, leen.leus@ilvo.vlaanderen.be of Evelien
Calsyn, onderzoeker, 09 272 28 80, evelien.calsyn@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR specialist - tel. 09 272 25 12 caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

