Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) te Destelbergen is het onafhankelijk kenniscentrum voor
sierteelt & groen in Vlaanderen. Onderzoek, voorlichting en dienstverlening focussen zich op vragen en
problemen uit de sierteelt- & groensector en zijn sterk gericht op stimuleren van innovatie bij de teler &
groenvoorziener.
Voor de versterking van haar team is het PCS momenteel op zoek naar:

1 technieker sierteelt (azalea & snijbloemen) (m/v)

Profiel

Taken

Opleiding technisch of beroeps secundair
onderwijs tuinbouw of relevante ervaring

Aanleg en onderhoud van de teelt in serre of
openlucht (planten, inpotten, stekken, snoeien,
oogsten, bespuiten, irrigeren, opkuisen,…)

Praktische kennis in één of meer van volgende
teelten
is
een
pluspunt:
snijbloemen,
perkplanten,
potchrysant,
azalea
of
Rhododendron.
Zelfstandig en in teamverband kunnen werken,
met zin voor nauwkeurigheid, detail en
afwerking
Rijbewijs B, fytolicentie, basiskennis computer

Ondersteunen bij aanleg en opvolging proeven
in de teelt
Uitvoeren van meetwerkzaamheden op de
planten en verzamelen en ingeven van
gegevens
Zorg voor onderhoud van materialen en orde
en netheid terreinen/proefpercelen/serres

Wij bieden
•
•
•
•

Loon volgens barema met extralegale voordelen
Een gevarieerde functie binnen een dynamisch en innovatief bedrijf dat er naar streeft de
nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen
Je leert de nieuwste teelttechnieken kennen in geïntegreerde en biologische sierteelt
Steun van een gedreven en technisch sterk team

Interesse in deze functie?
Stuur dan zo snel mogelijk en ten laatste op 30 november 2020 je CV en motivatiebrief bij voorkeur
per e-mail naar vacatures@pcsierteelt.be of per brief naar het Proefcentrum voor Sierteelt PCS vzw,
Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen, t.a.v. dhr. Bruno Gobin, directeur. Voor meer info over onze
werking, ga naar www.pcsierteelt.be.
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