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 een:

Onderzoeker Energie in sierteelt- & groensector (m/v)
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent master of ingenieur
Je hebt kennis van de sierteelt- & groensector
Je kan zelfstandig en in teamverband werken
Je hebt een analytische geest met vermogen tot synthetiseren en creatief denken
Je bent gepassioneerd door onderzoek en vertaling van resultaten naar ondernemers
Je hebt een vlotte pen
Je hebt affiniteit met de tuinbouw of groensector
Je hebt zin voor nauwkeurigheid, detail en afwerking
Je hebt kennis van proefopzet, gegevensverwerking en statistiek
Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Taken
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor onderzoeks- en demonstratieprojecten rond energie
Je werkt projectideeën uit in nationale en internationale samenwerking
Je bouwt een sterk kennisnetwerk uit
Je vertaalt kennis naar praktische oplossingen en advies voor ondernemers in sierteelt en
groenvoorziening.

Wij bieden
•
•
•
•

Loon volgens barema met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering,…)
Een gevarieerde functie binnen een dynamisch en innovatief bedrijf dat er naar streeft de
nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen
Steun van een gedreven en technisch sterk team
Een groene werkomgeving met state of the art faciliteiten

Interesse in deze functie?
Stuur dan vóór 30 januari 2022 je CV en motivatiebrief per e-mail naar vacatures@pcsierteelt.be t.a.v.
dhr. Bruno Gobin, directeur.
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