PIBO-campus vzw is dé Limburgse onderzoeksreferentie
voor de akkerbouw waar door middel van kwalitatieve,
toekomstgerichte praktijk- en demoproeven kennis
wordt ontwikkeld en gedemonstreerd voor de moderne
akkerbouwer. Vanuit de aldus verworven kennis en
competenties fungeert PIBO-campus vzw als een
natuurlijk aanspreekpunt voor een economisch
rendabele
en
maatschappelijk
verantwoorde
akkerbouwsector. Zij doet dit i.s.m. het Provinciaal
lnstituut voor Biotechnisch Onderwijs, de Vlaamse
landbouwcentra en de provincie Limburg.

vzw PIBO-campus is op zoek naar een:

TECHNISCH
ONDERZOEKSMEDEWERKER (m/v)
Jobomschrijving
-

Aanleggen en opvolgen van praktijkproeven in akkerbouwteelten

-

Verzamelen en beheren van velddata

-

Uitvoeren van diverse veldwerkzaamheden (zaaien, gewasbescherming, waarnemingen,
oogsten, …)

-

Praktisch en inhoudelijk voorbereiden van studiedagen, demo’s, proefverslagen, …

-

Verlenen van teelttechnisch advies via nauw contact met de landbouwers

-

Je onderhoudt een goede relatie met de partners van de organisatie

Je profiel
-

Opleidingsniveau: Gegradueerde of Bachelor in Agro- en Biotechnologie met affiniteit
akkerbouw en mechanisatie of gelijkgesteld door ervaring

-

Je beschikt over een fytolicentie P2 of P3 of je bent bereid tot het behalen ervan

-

Je bent in het bezit van het G-rijbewijs of je bent bereid tot het behalen ervan

-

Pro-actieve ingesteldheid in functie van de proefomstandigheden

-

Flexibiliteit in functie van de noodwendigheden van de teeltorganisatie

-

Basiskennis van het Microsoft Office-pakket (Word – Excel – PowerPoint)

-

Je functioneert goed in een team, maar je kan ook zelfstandig taken uitvoeren

-

Aantoonbare ervaring in de landbouwsector in het algemeen en in het praktijkgericht
onderzoek in het bijzonder is een pluspunt

-

Aanstekelijk enthousiasme

Wij bieden
-

Een voltijdse betrekking met contract van onbepaalde duur

-

Een boeiende en afwisselende voltijdse betrekking binnen een geëngageerd en gedreven
team, waarbij je tevens geregeld in contact komt met de leerkrachten en leerlingen van het
PIBO (secundair onderwijs)

-

Verloningspakket volgens diploma met extralegale voordelen (laptop, maandelijkse
vergoeding voor gsm-gebruik en hospitalisatieverzekering)

-

Mogelijkheid tot deelname aan relevante opleidingen tijdens de werkuren

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 15 juli 2020 naar:


vzw PIBO-campus t.a.v. Martine Peumans (coördinator), Sint-Truidersteenweg 323, 3700
Tongeren



of per mail: martine.peumans@pibo.be.

Voor meer informatie met betrekking tot deze vacature kan je contact opnemen met Martine Peumans
per mail of telefonisch (0479/59 24 81). Je sollicitatie wordt discreet behandeld. Kandidaten worden,
na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief, uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

