
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Projectmanager Europese 
Onderzoeksprojecten 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2022/026/L&M 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 2 - 9820 Merelbeke 

 
Ben jij een nauwgezette organisator en weet je van aanpakken? Hou je 
ervan om mensen vlot te laten samenwerken? Ben je geïnteresseerd in het 
werken in een internationale (onderzoeks)context? Kan je daarenboven vlot 
communiceren en omgaan met deadlines? Dan is deze functie zeker iets 
voor jou! 

 
De vacature in het kort 
Jouw kerntaak als projectmanager focust op het monitoren en managen van 2 Europese 

onderzoeksprojecten. Je werkt er samen met een interdisciplinair en gemotiveerd internationaal 

onderzoeksteam vanuit meer dan 10 verschillende Europese landen.  

Je taken zijn zeer divers, je ondersteunt de projectcoördinator en het onderzoeksteam in de 

organisatie van het ganse proces van samenwerking, je ondersteunt de implementatie van diverse 

taken zoals het uitwerken van diverse procedures (data management, ethische en andere 

beslissingsprocedures), maar ook taken zoals disseminatie van projectresultaten en 

beleidsaanbevelingen, je zorgt voor tijdige rapportering naar de Europese commissie, enz.  

Beide projecten focussen op het begrijpen en stimuleren van duurzame gedragsveranderingen bij 

actoren in het landbouw- en voedselsysteem. Het ENFASYS project test het potentieel van beleids- 

en bedrijfsmaatregelen die landbouwers kunnen aanzetten naar een duurzamere productie. Het 

Chorizo project focust op gedragsveranderingen die voedselverspilling en -verliezen tegengaan 

doorheen de waardeketen. Je ondersteunt, met je groeiende ervaring als projectmanager, ook het 

organisatorisch proces van het uitwerken van nieuwe projectvoorstellen.  

Hoe ziet jouw takenpakket eruit? 

Als projectmanager sta je in voor 

✓ De coördinatie en organisatie van (internationale) projectmeetings, zowel fysieke als 

digitale meetings. 

✓ Administratie en rapportering van de procesvoortgang, en ook het opvolgen van 

deadlines en impact-indicatoren  

✓ De procesmatige ondersteuning van het schrijven van deliverables en wetenschappelijke 

rapporten  

✓ De procesmatige ondersteuning van disseminatie van projectresultaten en 

beleidsaanbevelingen 

✓ De procesmatige ondersteuning tijdens het uitwerken van nieuwe (Europese) 

projectvoorstellen. 



 
 

✓ De ondersteuning van Europese netwerking 

 
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 Landbouw en Maatschappij.  

Hier herken jij jezelf in 
✓ Je hebt een Bachelor of Masterdiploma in de richting Management (we houden de 

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

✓ Je hebt interesse in de landbouw- en voedingssector 

✓ Je hebt een goed geschreven en gesproken kennis van het Engels  

✓ Je staat open om naar het buitenland te reizen ivf internationale projectmeetings 

Persoonsgebonden competenties 

✓ Je hebt organisatietalent  
✓ Je bent flexibel en stressbestendig 
✓ Je werkt proactief  
✓ Je bent hands-on en nauwgezet 
✓ Je kan op een duidelijke manier communiceren met Europese projectpartners 

Pluspunten 

✓ Je hebt ervaring in een internationale context 

✓ Je hebt ervaring met projectmanagement   

 
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. 

https://naricvlaanderen.be/
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). Tijdens kerst en nieuwjaar krijg je bijkomend verlof. 

Streefdatum werving:  01/9/2022  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 09/06/2022 . 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 21/06/2022 (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: Fleur Marchand, wetenschappelijk directeur– 29 272 23 61 
fleur.marchand@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


 
 

ILVO’s Own Capital is looking for a 

Project Manager for European Research 
 
Vacancy number  

 
EV/2022/026/L&M 

Place of employment Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 2 - 9820 Merelbeke 

Are you a meticulous organizer and do you know how to get things 
done? Do you like to get people to work together smoothly? Are you 
interested in working in an international (research) context? Can you 
communicate fluently and handle deadlines? Then this position is 
definitely for you! 

Job description 

Your core task as project manager focuses on monitoring and managing two European research 

projects. You will work together with an interdisciplinary and motivated international research 

team from more than 10 different European countries.  

 

Your tasks are very diverse: you support the project coordinator and the research team to organize 

the entire collaborative process, you support the implementation of various tasks such as working 

out various procedures (data management, ethical and other decision-making procedures), but 

also tasks such as dissemination of project results and policy recommendations, you ensure timely 

reporting to the European Commission, etc.  

 

Both projects focus on understanding and stimulating sustainable behavioral changes among 

actors in the agricultural and food system. The ENFASYS project tests the potential of policy and 

business measures that can drive farmers towards more sustainable production. The Chorizo 

project focuses on behavioral changes that reduce food waste and losses throughout the value 

chain. With your growing experience as a project manager, you also support the organizational 

process of developing new project proposals.  

 

What does your job looks like? 

As project manager you are responsible for 

• Coordination and organization of (international) project meetings, both physical and 

digital. 

• Administration and reporting of process progress, as well as the tracking of deadlines 

and impact indicators  

• Process-based support for the writing of deliverables and scientific reports  

• Process-oriented support for the dissemination of project results and policy 

recommendations 

• Process-oriented support during the elaboration of new (European) project proposals. 

• Support for European networking 
 

Our organisation 

 



                                                                                                                         
 
Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) is a multidisciplinary research 

institute of the Flemish government, with a focus on supporting sustainable agriculture, 

horticulture, fisheries and food research. 

Drawing on the 5 important ILVO values - Positivity, Proactivity, Professionalism, Working Together 
and Being an Example, we are steadily growing ILVO as a socially relevant center of expertise. We 

work together within a culture of open, honest discussion and mutual trust. 

And ... now you might be able to play a role in this wonderful story! 

We employ more than 700 people, about half of which are researchers. Approximately 35% of the 

personnel works for the Flemish government; the rest is employed by ILVO's Own Capital funding 

based on project and contract research. 

Your Profile 
✓ You have a Bachelor or Master’s degree in Management (we keep the diploma requirements 

broad) or equivalent 
✓ If you have a foreign diploma, we ask you to obtain equivalence recognition. You can apply 

for this at NARIC Vlaanderen (NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

✓ You have Interest in the agricultural and food sector 

✓ You have a good written and spoken knowledge of English  

✓ You are open to travelling abroad for international project meetings 

Personal competences 

✓ You have organisational skills  
✓ You are flexible and stress resistant 
✓ You work proactively  
✓ You are hands-on and meticulous 
✓ You can communicate in a clear way with European project partners 

Plus points 

✓ You have experience in an international context 
✓ You have experience with project management   

 
Our offer 
We offer you a full-time, open-ended contract with a competitive salary based on your degree. 
You will be recruited in the salary scale A165 or A166 (depending on your diploma). You can make 
a gross and net calculation of your monthly salary, a holiday bonus and your end-of-year 
allowance via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris. Relevant 
experience can be considered for financial seniority. 
 
You get a varied, challenging and socially relevant job in a dynamic environment with attractive 
working conditions and development opportunities. Hybrid work is possible if the position 
allows it. 
 
Additional: Hospitalization and group (life) insurance, commuting allowance (bicycle – public 
transport), meal vouchers (7 €/day) and a total of 35 holiday days based on last year's 
performance (private scheme). During Christmas and New Year you get additional leave. 

Start:  01/9/2022  

https://naricvlaanderen.be/en/naric-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris


 
 

How to apply? 

You can apply online via “Jobs - ILVO Vlaanderen” and this at the latest until 09/06/2022 . If you 

cannot apply online, you can request the application form via personeel@ilvo.vlaanderen.be. 

Candidates found fit (based on CV screening) will be invited for a selection interview on 21/06/2022 

(date subject to change). Please include a telephone number and e-mail address where you can 

be reached during the day and block this date in your agenda. 

ILVO wants to reflect the society it serves as best as possible. You are selected on the basis of your 

qualities and skills, regardless of your gender, origin, age or disability. If you have a disability, 

please let us know in advance. ILVO provides reasonable adjustments for people with disabilities 

during the selection procedure. Do you need certain adjustments to be able to take part in a 

selection? If so, get in touch with the contact person mentioned in the vacancy as early as possible 

in the procedure. 

For more info please contact 
Job content: Fleur Marchand, scientific director– 29 272 23 61 fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be  

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

 

https://ilvo.vlaanderen.be/en/jobs

