
 

Coördinator praktijkonderzoek akkerbouw 

PIBO-campus vzw 

De organisatie 
PIBO-campus vzw, gelegen te Tongeren, is gespecialiseerd in het uitvoeren van praktijkproeven voor 

akkerbouwers. De focus ligt hierbij op het onderzoeken en implementeren van praktijkmaatregelen 

die de moderne akkerbouwer economisch, (milieu)technisch en ecologisch voordeel opleveren. 

Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van rassenproeven in akkerbouw- en veevoedergewassen, 

uitwerken en onderzoeken van erosiemaatregelen, optimaliseren van de bemesting in 

overeenstemming met de huidige regelgeving, implementeren van nieuwe teelttechnieken, … 

De missie van PIBO-campus vzw bestaat er in onafhankelijk praktijkonderzoek in de akkerbouw uit te 

voeren en dit via verschillende kanalen (studiedagen, artikels in vakbladen, velddemo’s, …) breed te 

communiceren naar de sector. 

Functieomschrijving 
Voor het uitvoeren van modern praktijkonderzoek bij PIBO-campus vzw zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste en gemotiveerde onderzoekscoördinator. Na een inwerkperiode zal je functie in 

hoofdlijnen bestaan uit: 

 Uitwerken van modern en performant praktijkonderzoek in de akkerbouw 

 Verdedigen van de belangen van PIBO-campus vzw in het competitieve Vlaamse 

onderzoekslandschap 

 Aansturen en begeleiden van medewerkers (opmaken planning – taakverdeling - …) 

 Strikt waken over de kwaliteit van de uitgevoerde praktijkproeven 

 Uitvoeren en coördineren van veldwaarnemingen 

 Fungeren als centraal aanspreekpunt van het praktijkonderzoek (intern + extern) bij PIBO-

campus vzw 

 Uitschrijven en formaliseren van projecten via verschillende budgetlijnen (inhoudelijk + 

financieel) 

 Bijwonen van studiedagen, overlegorganen stakeholders,… 

 Communiceren van onderzoeksresultaten naar de doelgroep (verslaglegging proefresultaten 

– artikels – studiedagen - …) 

 Netwerken in de akkerbouwsector 



 Administratieve opvolging van de (project)werking en verantwoording aan de 

bestuursorganen van PIBO-campus vzw 

Profiel 
Voor deze functie zijn we op zoek naar een kandidaat die voldoet aan het volgende profiel 

 Bio-ingenieur met affiniteit akkerbouw – master Biowetenschappen of gelijkwaardig door 

ervaring 

 Pro-actieve ingesteldheid in functie van de evoluties in de moderne Vlaamse akkerbouw 

 Zelfstandig en planmatig kunnen werken 

 Sterke communicator (mondeling en schriftelijk) en organisator 

 Flexibele teamplayer 

 Netwerken is je tweede natuur 

 Analytische én praktische instelling  

 Stiptheid in taakuitvoering en rapportering is noodzakelijk 

 Ervaring en/of affiniteit met begeleiding en acquisitie van praktijkgericht onderzoek is een 

belangrijke meerwaarde bij je sollicitatie 

 Aanstekelijk enthousiasme – delegeren van taken is je niet vreemd 

Aanbod 
Een uitdagende job in de mooiste akkerbouwstreek van Vlaanderen, een verloning volgens barema 

en diploma, aangevuld met een hospitalisatieverzekering. 

Interesse? 
Je sollicitatiebrief en CV moeten vóór 4 maart 2017 toekomen bij Provincie Limburg t.a.v. Bart 

Bisschops, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren of per email bart.bisschops@pibo.be . Voor 

meer informatie met betrekking tot de vacature kan je contact nemen met bestuurssecretaris 

praktijkgericht onderzoek Ir. Sven Clemens per mail (sven.clemens@limburg.be) of telefonisch 

(011/23 74 38). Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Kandidaten worden, na een eerste 

selectie op basis van sollicitatiebrief en CV, uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en schriftelijke 

test (maart 2017). We kijken er naar uit om jou te ontmoeten! 
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