
Aanbod
Inagro vzw biedt een functie in een professionele organisatie, die actief is rond duurzame land- en tuinbouw, met veel ruimte voor eigen aan-

pak en initiatief. We bieden een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur en een interessant salarispakket  
met extralegale voordelen. 

Interesse? Solliciteer nu!
Inschrijven kan t.e.m. 30 juli 2017 via www.inagro.be/vacatures. Vervroegd afsluiten is mogelijk. 

Voor meer informatie mail naar roos.meulemeester@inagro.be of bel 051 27 32 06.
Alle informatie over de functie-inhoud en profiel kan je vinden op www.inagro.be/vacatures.

Functie
De afdeling biologische productie van Inagro is het voorbije decennium 
uitgegroeid tot een stuwende kracht in de ontwikkeling van de 
biologische sector. Via onderzoek in (ruw)voederteelten is Inagro 
voor de biologische veehouderij een belangrijke kennispartner.
• Je bent een betrokken partner in het kennisnetwerk biologische 

veehouderij in Vlaanderen. Je werkt actief samen met veehouders, 
sectororganisaties, wetenschappelijk onderzoek, adviseurs en 
andere relevante stakeholders.

• Je vertaalt kennisvragen van de biologische veehouders naar eigen 
praktijkgericht en participatief (on-farm) onderzoek. Vlaamse en 
Europese projectwerving en –werking is hierbij belangrijk.

• Je vertaalt de bekomen onderzoeksresultaten via boeiende artikels, 
via deelname in de ‘biobedrijfsnetwerken’ en via voordrachten, 
demonstraties en proefveldbezoeken.  

• Je werkt binnen een breder team van praktijkonderzoekers 
biologische landbouw. Tegelijk leg je de brug naar de gangbare 
afdeling veehouderij van Inagro.

Profiel
Je bent een enthousiaste en flexibele teamspeler die zich inspant 
om concrete resultaten te halen binnen de voorziene tijd. Je streeft 
naar klantentevredenheid en kwaliteit. Daarbij ga je respectvol om 
met mensen en middelen. Bovendien heb je aandacht voor veiligheid 
en milieu.
• Je beschikt over een diploma van master in de bio-(ingenieurs)

wetenschappen of een evenwaardig diploma.
• Je hebt een brede kennis van (ruw)voederteelten en affiniteit met 

de veehouderij.
• Je bent geboeid door de biologische landbouwmethode.
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands. Je hebt een goede kennis 

van het Frans en het Engels. Je leest vlot en graag anderstalige 
vakliteratuur. 

• Je bent creatief en onderzoeksgericht. 
• Je bent organisatorisch sterk met oog voor efficiëntie en 

effectiviteit. 
• Netwerken en spreken voor groepen gaan je vlot af.
• Het is een pluspunt als je in het bezit bent van een P3-fytolicentie. 
• Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Inagro vzw uit Rumbeke–Beitem is, met zijn 190 medewerkers, een verzelfstandigd agentschap van de Provincie West–Vlaanderen. 
We verrichten, in nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven, innovatief en praktijkgericht onderzoek naar 
(nieuwe) teelten en technieken op maat van de land- en tuinbouwer. Met ons advies en persoonlijke begeleiding helpen we hen bij 
de uitbouw van hun bedrijf. Met een eigen gecertificeerd labo is Inagro de partner voor analyse van grond, mest, water en gewassen.

Om ons team te versterken, zoeken we een (m/v) 
Praktijkonderzoeker biologische voederteelten en veehouderij


