
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Lead .NET Developer 
 
Vacaturenummer  

 
EV/2022/029/T&V 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 1 - 9820 Merelbeke 

 

Het Agrifood Technology team van ILVO zoekt een Lead .Net Developer om 
mee de leiding te nemen over verschillende projecten. Alleen of in team 
start je nieuwe projecten op en bouw je verder aan de bestaande web- en 
desktopapplicaties in een wetenschappelijke context. Je analyseert de 
behoeften, ontwikkelt software en stuurt je teamleden aan ten einde binnen 
de geplande termijn kwalitatief hoogstaande applicaties af te leveren. 

 

De vacature in het kort 
Inhoudelijk heeft deze functie een toffe mix van analyseren, programmeren en mee leidinggeven. 

Je stapt mee in een jong en dynamisch team van onderzoekers en technici die meewerken aan de 

digitalisering van de landbouw. 

 

Hoe ziet jouw takenpakket eruit? 

Als Lead .NET Developer ben je een cruciale schakel binnen de organisatie. Van begin tot einde 

volg je een set van softwareprojecten op. Dit zowel door actief mee software te ontwikkelen als 

door het aansturen van teamleden en hen bij te staan wanneer nodig. Op basis van je interesses 

en competenties streven we ernaar een optimaal takenpakket samen te stellen zodat we als team 

de beoogde doelstellingen voor de verschillende projecten kunnen behalen.  

Je takenpakket kan er als volgt uitzien: 

✓ Opmaak van de functionele analyse in overleg met de eindgebruiker 

✓ Opmaak van de technische analyse in overleg met de IT collega’s 

✓ Software ontwikkeling, hoofdzakelijk in C# 

✓ Testen en in productie zetten van de ontwikkelde applicaties 

✓ Aansturen van teamleden en helpen bij (technische) problemen 

✓ Bepalen van de prioriteiten, opvolgen van taken en bewaken van deadlines 

✓ Technische ondersteuning van de eindgebruikers 

✓ Meedenken met de collega wetenschappers voor nieuwe projecten 

 

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 Technologie & Voeding.  

Hier herken jij jezelf in 
✓ We houden de diplomavereisten breed (informatica, computerwetenschappen, 

ingenieurswetenschappen, wiskunde, ...) aangezien de benodigde competenties in 

verschillende disciplines kunnen worden verworven, Het beheersen van de verwachte 

technische competenties is een vereiste. Wij richten ons voornamelijk op kandidaten met 

een master- of bachelordiploma maar een kandidaat zonder dat diploma komt eveneens 

in aanmerking mits relevante ervaring.  

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 ervaring met of interesse in de gebruikte technologieën binnen ILVO: .NET (C#, 

ASP.NET en/of Winforms), SQL, HTML 

Persoonsgebonden competenties 

✓ Je kan zelfstandig, maar ook in teamverband werken  

✓ Je neemt graag initiatief  

✓ Je bent organisatorisch sterk en werkt nauwgezet  

Pluspunten 

✓ Je hebt al enkele jaren ervaring als .NET Developer. 
✓ Het is een meerwaarde als je ook kennis hebt van één of meerder onderstaande 

technologieën: 

o REST API’s 
o Microsoft Azure 
o JavaScript 
o Angular 
o Python 
o R 
o Drupal  
o Docker 
o Kubernetes 

Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan met een salaris o.b.v. je diploma. 

Je zal als houder van een masterdiploma aangeworven worden in de salarisschaal A121 (of als 

houder van een bachelorsdiploma als B121). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-

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


                                                                                                                         
 
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:  1/08/2022 

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen Deze vacature blijft open tot we een geschikte 

kandidaat gevonden hebben, snel wezen is de boodschap.  

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

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:  Samuel Bosch, Software Developer, 09 272 27 58, samuel.bosch@ilvo.vlaanderen.be 

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