
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Wetenschappelijk onderzoeker – Mariene 
Ecologie 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2022/021/D1 

Plaats van tewerkstelling  InnovOcean Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende 

Wil jij bijdragen tot een duurzaam beheer van het marien milieu? Ben je 
gepassioneerd door statistische analyses, grote datasets en de vele 
mogelijkheden van R om veranderingen in de mariene biodiversiteit beter 
te begrijpen? Dan ben jij waarschijnlijk de geschikte kandidaat voor deze 
uitdagende job!  

De vacature in het kort 
Duurzame exploitatie van mariene rijkdommen is het centrale thema van de onderzoeksgroep 

Aquatisch Milieu en Kwaliteit (AMK), In dit kader voeren we reeds meer dan 30 jaar 

monitoringsonderzoek uit naar de effecten van o.a. zandwinning, baggerstorten, energiewinning 

en kustverdediging op het bodemecosysteem in het Belgisch deel van de Noordzee. Kennis van de 

individuele en cumulatieve invloed van verschillende menselijke activiteiten op het mariene 

ecosysteem is noodzakelijk bij de implementatie van de diverse Europese richtlijnen (KRMS, Natura 

2000, KRW). Daarnaast leveren deze data een schat van informatie over mariene biodiversiteit in 

de Noordzee over de jaren heen. 

In het kader van diverse milieueffect evaluatie projecten zoekt ILVO-Marien een wetenschappelijk 

onderzoeker – mariene ecologie met interesse in macrobenthos, epibenthos en demersale vis, 

gekoppeld aan marien milieu-gerelateerd onderzoek. Je werkt daarbij nauw samen met de diverse 

projectverantwoordelijken binnen de onderzoeksgroep. 

 

Hoe ziet jouw takenpakket eruit? 

Deze vacature richt zich op wetenschappers die toegepast onderzoek willen uitvoeren dat 

bijdraagt aan een duurzaam milieubeheer en die gedreven zijn om de bekomen resultaten 

beleidsmatig geïmplementeerd te krijgen. Je kijkt ernaar uit om tijd door te brengen op zee en 

statistische analyses zijn helemaal jouw ding? Dan is dit zonder twijfel jouw droomjob! 

Je voert daarbij een gevarieerd takenpakket uit: 

✓ Je voert af en toe labowerk uit, o.a. microscopie en determinatie van macrobenthos, 

epibenthos en demersale vis 

✓ Je voert data in in de databank en doet kwaliteitscontrole op de data 

✓ Je verdiept je in de statistische analyses in R van de bestaande en gegenereerde data, zodat 

milieu effect rapportages gestandaardiseerd en meer geautomatiseerd kunnen worden 

uitgevoerd. 

✓ Je maakt de resultaten overzichtelijk en makkelijk toegankelijk voor de opdrachtgever en 

het publiek via R Shiny en/of Power BI. 

✓ Je neemt deel aan staalnames en diverse zeecampagnes, vnl met RV Belgica en Simon 

Stevin. 



 
 

✓ Je stelt op basis van de opdrachten en afspraken binnen de groep een eigen werkplan op 

✓ Je houdt een agenda bij en je maakt dagelijks timesheets aan i.v.m. de uit te voeren en 

uitgevoerde taken 

✓  Je brengt op regelmatige basis mondeling verslag uit over de voortgang van de 

werkzaamheden aan de projectverantwoordelijken 

✓ Je begeleidt studenten (bachelor en master-niveau) 

✓ Je houdt de relevante wetenschappelijke literatuur nauwgezet bij en bent daardoor op de 

hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het veld van mariene biodiversiteit en 

biologische analyses 

✓ Je schrijft jouw resultaten neer in wetenschappelijke publicaties 

✓ Je neemt deel aan nieuwe projectaanvragen en gaat actief op zoek naar nieuwe project 

opportuniteiten 

✓ Je communiceert jouw resultaten naar het beleid, wetenschappers en internationale 

organisaties (bv ICES) 

De functie situeert zich binnen de onderzoeksgroep ILVO-Marien, gevestigd te Oostende. Je komt 

terecht in een gemotiveerde en enthousiaste groep van wetenschappers met ruime ervaring in 

marien milieubeleid. Je krijgt de vrijheid om de zaken volgens eigen inzicht aan te pakken, in 

samenspraak met de projectverantwoordelijken.  

 

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 700 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 situeert zich bij de eenheid Dier. 

Hier herken jij jezelf in 
✓ Je hebt een Masterdiploma in de Wetenschappen, biologische wetenschappen, mariene 

wetenschappen of gelijkwaardig. Personen die in juni 2022 afstuderen mogen zich 
eveneens kandidaat stellen. 
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we je een 
gelijkwaardigheidserkenning te behalen.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

✓ Je hebt ervaring met grote datasets en statische analyses in R 

✓ Je hebt ervaring met het schrijven van wetenschappelijke publicaties  

✓ Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren en opvolgen van wetenschappelijke 

studies 

Persoonsgebonden competenties 

✓ Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken; 

✓ Je hebt goede communicatieve vaardigheden 

✓ Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gestructureerd 

✓ Je hebt een kritische en analytische geest en kan vlot informatie integreren.  

https://naricvlaanderen.be/


                                                                                                                         
 

✓ Je bent positief ingesteld en kan mensen motiveren 

Pluspunten 

✓ Je hebt ervaring met het schrijven van projectaanvragen 

✓ Je hebt ervaring met R-shiny en/of Power-BI 

✓ Je hebt ervaring met taxonomische determinaties via microscopie 

✓ Je hebt interesse in detail-fotografie (determinatiekenmerken) van organismen via 

microscoop 

✓ Je hebt interesse in het duurzaam beheer van het marien milieu en zijn rijkdommen 

✓ Je hebt ervaring met begeleiding van studenten 

✓ Je hebt ervaring met zeereizen 

 

Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur 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 en ontwikkelingsmogelijkheden. Hybride 

werken is mogelijk indien de functie het toelaat. 

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

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

jaar (privéregeling). Tijdens kerst en nieuwjaar krijg je bijkomend verlof. 

Streefdatum werving:  01/07/2022 

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 31/05/2022 . 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 

op 07/06/2022 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te 

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

ILVO wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt 

geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, 

leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. ILVO voorziet redelijke 

aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde 

aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in 

de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk: Annelies De Backer, senior onderzoeker, 059 56 98 77, 
annelies.debacker@Ilvo.vlaanderen.be 

Arbeidsvoorwaarden: Edith Bauwens, HR-specialist, 09 272 25 63, 
edith.bauwens@ilvo.vlaanderen.be 

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