
 
 

Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), kortweg het 
bieteninstituut, is een vzw met bijna 90 jaar ervaring. De taak van het bieteninstituut bestaat er 
in om door middel van onderzoek de suikerbietenteelt en het teeltproces te verbeteren en de 
resultaten hiervan te verspreiden naar de telers. Het KBIVB is ondersteund door de Belgische 
suikersector: de suikerbiettelersorganisatie (CBB) en de suikerfabrikanten (Iscal Sugar en de 
Tiense Suikerraffinaderij) en is erkend en ondersteund als praktijkcentrum voor de bieten-en 

cichoreiteelt door de Vlaamse en de Waalse overheid. Het instituut is in Tienen gevestigd en op 
zeer korte termijn kijken wij uit naar een: 

 

Bachelor Landbouw (m/v) 
voor onmiddellijke indiensttreding 

Functie 

 U voert hoofdzakelijk waarnemingen uit in het kader van de waarschuwingsdienst 
 Verder helpt u mee bij de aanleg en opvolging van experimenten en veldproeven 
 U neemt stalen, verzamelt en verwerkt data van proeflocaties 
 U analyseert stalen in het labo 

 
Profiel 

 U hebt een diploma Bachelor in Landbouw, Tuinbouw of Biotechnologie 
 U bent dynamisch en enthousiast en kan zowel zelfstandig als in team werken 
 U bent precies en nauwkeurig zodat u gedetailleerde waarnemingen kan doen 
 Uw activiteiten zijn zowel op kantoor als op locatie (gans België), dus een rijbewijs B is 

noodzakelijk 
 In het bezit zijn van een rijbewijs G en/of een fytolicentie P2 is een meerwaarde 
 U bent flexibel naar werktijden toe  
 U hebt een “goede” basiskennis van het Frans 
 Ervaring is niet vereist 
 

Wij bieden u de mogelijkheid om in een stabiele werkomgeving een gevarieerde functie op te 
nemen. 

Aanbod 
In ruil voor uw inzet bieden we u het volgende aan : 

 Een voltijdse job met contract van onbepaalde duur; 
 Een uitdagende job met veel afwisseling in een verrijkende omgeving; 
 Permanente vorming en persoonlijke ontwikkelingskansen; 
 Een aantrekkelijk salaris met interessante extralegale voordelen. 

 

CV en motivatiebrief te sturen naar 
 KBIVB - IRBAB, Heidi Pittomvils (Algemeen Directeur), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen 
 of via email: h.pittomvils@kbivb.be 


