Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een

Onderzoeksondersteuner melkveehouderij
Vacaturenummer
Plaats van tewerkstelling

EV/2019/041/Dier68
Scheldeweg 68 - 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.
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.
En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal!
We stellen meer dan 600 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. De voorliggende
vacante betrekking voor werving van een onderzoeksondersteuner melkveehouderij situeert zich
bij de eenheid Dier.
Specifiek
Je ondersteunt de onderzoeksgroep rundveehouderij bij de uitvoering van onderzoek, in het
bijzonder het project EKOPTI: Eiwit en Koe OPTImaliseren. Als deskundige in de melkveehouderij
werk je samen met een team van deskundigen, dierverzorgers en onderzoekers.
Het takenpakket bestaat uit:
 Ondersteuning bij het uitvoeren van dierproeven in de ILVO proef-melkveestal: planning,
opvolging en uitvoering van de verschillende taken, het verzamelen en ingeven van de
proefgegevens.
 Ondersteuning bij proeven op praktijk-melkveebedrijven, verspreid over Vlaanderen: het
inplannen van bedrijfsbezoeken, het verzamelen en het ingeven van proefgegevens.

Wat verwachten we?

 Je hebt een Professionele Bachelor in de richting Landbouw of gelijkwaardig.
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 hebt affiniteit met landbouw, bij voorkeur de rundvee sector, en bent voldoende
vertrouwd met werken binnen een landbouwomgeving.
 Je hebt goede administratieve vaardigheden, waaronder een vlotte kennis van ICT
toepassingen (Word, Excel,…)
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Pluspunten
 Je bent in het bezit van een attest proefdierkunde
 Je beschikt over een basiskennis Frans en Engels
Persoonsgebonden competenties
 Je kan vlot omgaan met (landbouw)dieren
 Je bent iemand die zelfstandig kan werken en organiseren
 Je werkt proactief en oplossingsgericht
 Je hebt oog voor precisie en detail en werkt graag met data
 Je kan in team werken en vlot communiceren met onderzoekers, landbouwers en het
algemene publiek

Wat bieden we?

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur van 1 jaar aan (bij gunstige evaluatie kan dit
verlengd worden voor een periode van 2,5 jaar), met een competitief salaris o.b.v. je diploma. Je
zal aangeworven worden in de salarisschaal B111 (met een bachelorsdiploma). 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 (waarvan 15 extralegaal,
privéregeling) op jaarbasis.
Streefdatum aanwerving: 2/12/2019

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV en kopie van diploma (met vermelding
van het vacaturenummer) naar personeel@ilvo.vlaanderen.been dit ten laatste tegen 14 oktober
2019.
Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview
op 21/10/2019 voormiddag. Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw
e-mailadres te vermelden op uw CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk: Leen Vandaele, Wetenschappelijk attaché - 09 272 26 26 – Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Sven Van Wettere, HR BP -09 272 25 10- sven.vanwettere@ilvo.vlaanderen.be.

