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De provincie Vlaams-Brabant legt een reserve aan voor de functie van deskundige deskundige deskundige deskundige voorlichtervoorlichtervoorlichtervoorlichter / onderzoeker / onderzoeker / onderzoeker / onderzoeker (m/v)  (m/v)  (m/v)  (m/v) voor 
het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) Pamel van de dienst land- en tuinbouw via wervingwervingwervingwerving.... 

 
De dienst landbouw ondersteunt een duurzame land- en tuinbouw die aandacht heeft voor economische, ecologische en 
sociale aspecten. De dienst is gevestigd in het Provinciehuis in Leuven. In het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 
'Pamel' (Roosdaal) en het Provinciaal Agrarisch Centrum (Herent) vindt het luik praktijkonderzoek en voorlichting plaats. 
 
Inhoud van de job:Inhoud van de job:Inhoud van de job:Inhoud van de job:    
� Je bent in staat vragen vanuit de sector te capteren en om te zetten in proefplannen en projectvoorstellen. Je werkt 

hiervoor samen met biobedrijfsnetwerk Kleinfruit en andere relevante vakgroepen. 
� Je werkt proefplannen en projectvoorstellen uit rond biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. 
� Je staat in voor het opzetten en coördineren van de proeven en de projecten en je verzamelt de noodzakelijke 

informatie via metingen, tellingen, registraties, analyses en verzamelt foto- en videomateriaal (microscoop, foto, ...). 
� Je verwerkt de resultaten van de proeven en de projecten in een proefverslag of een projectverslag. 
� Je bent in staat resultaten terug te koppelen naar de sector op maat van de sector. 
� Je volgt evoluties op in de teelten door bezoek aan andere centra i.h.k.v. bezoekdagen, opendeurdagen of 

infodagen. 
� Je begeleidt mee, de initiatieven rond Miscanthus, Stevia en compostering. 
� Je verzorgt rondleidingen voor bezoekers op het centrum en organiseert cursussen, studiedagen en workshops. Op 

termijn geef je voordrachten en lezingen. 
� Je beantwoordt vragen van individuele telers en volgt relevante topics op het kleinfruitforum op. 
� Je geeft input bij de werkplanning van het PPK, je bereidt de aankopen voor de proefvelden voor en je neemt de 

dagelijkse leiding van het PPK waar bij de afwezigheid van de beheerder. 
� Je werkt mee aan allerlei activiteiten van de dienst landbouw en het PPK (dag van de aardbei, witloofbox, ...). 
 
Profiel:Profiel:Profiel:Profiel:    
� Je hebt een bachelor diploma (of gelijkgesteld). 
� Je hebt de nodige vakkennis m.b.t. tuinbouw en je hebt affiniteit met biologische tuinbouw, proefveldwerking en 

projectwerking. 
� Je hebt kennis van de courante Office pakketten en bent op de hoogte van nieuwe sociale media. 
� Je hebt oog voor veiligheid en draagt zorg voor het materiaal. 
� Je beschikt over vlotte schriftelijke en mondelinge vaardigheden. 
� Je kan vlot samenwerken met zowel interne als externe partners. 
� Je kan zelfstandig en stipt werken. 
� Je bent bereid om in flexibele werkomstandigheden te werken. 
� Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B. 
 
Aanbod:Aanbod:Aanbod:Aanbod:    
� Salarisschaal B1-B3. De bruto aanvangswedde zonder enige anciënniteit bedraagt 2.273 euro. In de graad van 

deskundige bedraagt de maximumwedde 3.831 euro. Vorige openbare diensten worden gevalideerd. Relevante 
ervaring uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend. 

� Opname in een contractuele en statutaire wervings- en bevorderingsreserve "deskundige voorlichter", waaruit 
geput kan worden voor gelijkaardige functies en die 6 jaar geldig blijft. 

� Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. 
� Gratis hospitalisatieverzekering. 
� Maaltijdcheques van 6,5 euro anno 2012 per gepresteerde dag. 
� Extralegaal pensioen voor contractuele functies. 
� Diverse opleidingsmogelijkheden. 
� Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers. 
� Samenaankoopdienst (i.s.m. K.U.Leuven). 
 
Procedure:Procedure:Procedure:Procedure:    
De selectie bestaat uit een preselectie (vanaf 40 aanwezige kandidaten) en een schriftelijke proef op 16161616 oktober 2012 oktober 2012 oktober 2012 oktober 2012, 
daarna volgt een mondelinge proef op 27272727 november november november november 2012201220122012.  
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Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 14 september 201214 september 201214 september 201214 september 2012 je kandidatuur 
en een kopie van je diploma, online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures. 
 
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:Contact:Contact:Contact:    
Selectieprocedure: Katleen Deckers, 016-26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be 
Functie-inhoud: Yves Hendrickx, 054-32 08 46, yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be 


