
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Wetenschappelijk onderzoeker  
plantaardige productie 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/038/P109 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 109 - 9820 Merelbeke 

 
Combineer je groene vingers met een sterke kritische wetenschappelijke 
spirit? Wil je helpen bij de introductie van soja in Vlaanderen? Hou je 
ervan plantengroei nauwkeurig te observeren en nadien gegevens te 
verwerken en te rapporteren? Dan ben jij de collega die wij zoeken!  
 
De vacature in het kort 
Sojaplanten groeien in symbiose met bodembacteriën waardoor ze in staat zijn om luchtstikstof 

te benutten voor hun groei. In Vlaamse landbouwbodems zijn deze bacteriën niet of onvoldoende 

aanwezig waardoor het noodzakelijk is om deze toe te voegen aan de zaaizaden. De huidige 

commercieel beschikbare bacteriepreparaten bevatten stammen die niet of nauwelijks zijn 

aangepast aan de groeiomstandigheden in België. Vooral koude bodemtemperaturen in het 

voorjaar, een periode van droogte of enkele koude nachten tijdens de bloei remmen de symbiose 

en zorgen voor een verlaging in opbrengst of kwaliteit van de geoogste sojabonen.  

In het project ‘soja in duizend tuinen’ (https://sojain1000tuinen.sites.vib.be/nl) gaat ILVO samen 

met collega’s van VIB, KULeuven en UGent op zoek naar lokale bacteriestammen. In 1000 Vlaamse 

tuinen wordt gezocht naar bacteriën die symbiose met sojaplanten aangaan. Deze lokale stammen 

worden grondig gekarakteriseerd en uiteindelijk ook gescreend naar hun efficiëntie om stikstof te 

fixeren. ILVO gaat zowel in groeikamers als in het veld aan de slag met deze lokale stammen. De 

bodems uit de tuinen en in de veldproeven worden gekarakteriseerd (o.a. via PLFA). 

Wat doe je als wetenschappelijk onderzoeker bij ILVO? 
Je staat in voor het aanleggen van plantenproeven in groeikamers en op het veld. De respons van 

sojaplanten na het toedienen van bepaalde bacteriestammen wordt nauwkeurig opgevolgd. De 

opkomst, de groei en het chlorofylgehalte van de sojaplanten, de nodulatie op de wortels en 

uiteindelijk ook de opbrengst en kwaliteit van de geoogste sojabonen wordt onderzocht. De 

bekomen resultaten worden zorgvuldig bijgehouden, geanalyseerd en geïnterpreteerd. 

Enkele voorbeelden van taken: 

 Je staat in voor het aanleggen en onderhouden van sojaproeven in groeikamers en op 

het veld 

 Je staat in voor de dataverwerking en –interpretatie van de resultaten. Rapportering van 

projectresultaten gebeurt zowel in A1-publicaties, in artikels voor het brede publiek als in 

projectrapporten 

 Je neemt actief deel aan projectvergaderingen waar je de bekomen resultaten voorstelt 



 
 

 Je werkt actief mee bij het uitdenken van nieuwe projectideeën en het uitwerken van 

projectvoorstellen 

Onze organisatie 
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire 

onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame 

landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.  

Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en 
Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van het ILVO als maatschappelijk 
relevant expertisecentrum. We werken samen binnen een opengesprekscultuur en vanuit 
vertrouwen in elkaar. 

 

En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal! 

We stellen meer dan 670 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers. 

Ongeveer 35% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is 

tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek. 

 

De voorliggende vacante betrekking voor werving van wetenschappelijk onderzoeker situeert 

zich bij de eenheid Plant.  

Hier herken jij jezelf in 
 Je hebt een masterdiploma in de richting Industrieel ingenieur of bio-ingenieur in een 

landbouwrichting  of gelijkwaardig.  
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we om een 
gelijkwaardigheidserkenning te behalen.  Dit kan je dan aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

 Je hebt een interesse in landbouw 

 Je hebt een goede geschreven en gesproken kennis van het Nederlands en Engels 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 Je hebt kennis van  R, statistische analyses en dataverwerking 

Persoonsgebonden competenties 

 Je handelt met een grote nauwkeurigheid en goed georganiseerd 
 Je kan onafhankelijk werken maar bent eveneens een teamspeler 
 Je bent flexibel 

 

Pluspunten 

 Je hebt kennis van of ervaring met bepaalde labotechnieken (PLFA, bacteriologisch 

werk,…) 
 

Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (afhankelijk van financiering) aan met een 

competitief salaris o.b.v. je diploma.  Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165 of A166 

(afhankelijk van je diploma). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-

vlaanderen/het-salaris een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld 

en je eindejaartoelage.  Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden als geldelijke 

anciënniteit.   

Je krijgt een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job en dit in een dynamische 

omgeving met aantrekkelijke werkomstandigheden.  

https://ilvo.vlaanderen.be/nl
https://naricvlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris


                                                                                                                         
 
Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar 

vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen gebaseerd op prestaties vorig 

jaar (privéregeling). 

Streefdatum werving: 01/10/2021  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 15/08/2021 . Wie niet online kan 

solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via personeel@ilvo.vlaanderen.be 

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview 

begin september  (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te 

bereiken bent en je e-mailadres te vermelden op je CV. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk: Isabel Roldan-Ruiz, wetenschappelijk directeur, 09 272 28 82– isabel.roldan-
ruiz@ilvo.vlaanderen.be 

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:isabel.roldan-ruiz@ilvo.vlaanderen.be
mailto:isabel.roldan-ruiz@ilvo.vlaanderen.be
mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

