Inagro vzw uit Rumbeke–Beitem is, met zijn 190 medewerkers, een verzelfstandigd agentschap van de Provincie West–Vlaanderen.
We verrichten, in nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven, innovatief en praktijkgericht onderzoek naar
(nieuwe) teelten en technieken op maat van de land- en tuinbouwer. Met ons advies en persoonlijke begeleiding helpen we hen bij
de uitbouw van hun bedrijf. Met een eigen gecertificeerd labo is Inagro de partner voor analyse van grond, mest, water en gewassen.

Om ons team te versterken, zoeken we een (m/v)

coördinator onderzoek biologische landbouw
Functie

Profiel

De afdeling biologische productie van Inagro is het voorbije decennium
uitgegroeid tot een stuwende kracht in de ontwikkeling van de
biologische sector. Inagro is via praktijkonderzoek actief in gans
Vlaanderen en participeert in meerdere Europese onderzoeksprojecten
voor biologische landbouw.
• Je leidt de organisatie en de aanpak van het praktijkgerichte
en wetenschappelijke onderzoek in Vlaamse en Europese
projectwerking. Daarbij bewaak je een kwalitatieve uitvoering binnen
het vooropgestelde financiële kader. Je bent ook zelf verantwoordelijk
voor een aantal onderzoeksopdrachten.
• Je coacht het onderzoeksteam. De medewerkers kunnen bij jou
terecht en je zorgt ervoor dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.
• Je bent een enthousiaste en wervende vertegenwoordiger van de
afdeling in het Vlaamse en Europese kennisnetwerk voor biologische
landbouw. Je brengt onderzoeksonderwerpen aan en je werkt ze
proactief uit tot vernieuwende projecten.
• Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering en de terugkoppeling
van het onderzoeksprogramma werk je participatief samen met de
voorlichtingscel (intern), de sector en de sectororganisaties (extern).

Je bent een enthousiaste en flexibele teamspeler, die de gemaakte
afspraken en timing bewaakt om zo concrete resultaten te behalen
binnen de voorziene tijd en budget. Je streeft naar klantentevredenheid
en kwaliteit. Daarbij ga je respectvol om met mensen en middelen.
• Je beschikt over een diploma van master in de
bio-ingenieurswetenschappen of een evenwaardig diploma.
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring met praktijkgericht en/of
wetenschappelijk onderzoek in een landbouwkundige omgeving.
• Je hebt een brede kennis van de biologische teeltmethode en van
biologische bedrijfssystemen in de groenteteelt in openlucht,
akkerbouw en ruwvoederteelt en je bent bij voorkeur vertrouwd met
de Vlaamse biologische sector.
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands. Je hebt goede kennis van het
Frans en het Engels.
• Je bent een extravert en communicatief persoon.
• Je slaagt erin mensen op sleeptouw te nemen en in beweging te
zetten. Je legt vlot nieuwe contacten.
• Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. Je schrikt er niet
voor terug regelmatig enkele dagen in het buitenland te vertoeven.

Aanbod
Inagro vzw biedt een functie in een professionele organisatie, die actief is rond duurzame land- en tuinbouw, met veel ruimte voor eigen aanpak en
initiatief. We bieden een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur en een interessant salarispakket met extralegale voordelen.

Interesse? Solliciteer nu!
Schrijf je in tegen 10 april 2017 via www.inagro.be/vacatures.
Voor meer informatie mail naar roos.meulemeester@inagro.be of bel 051 27 32 06.

