Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), kortweg het
bieteninstituut, is een vzw met 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 het is daarnaast ook erkend
en ondersteund door de Vlaamse en de Waalse overheid als praktijkcentrum voor de
suikerbieten -en de inuline cichoreiteelt.
Het KBIVB werkt via sterke samenwerkingsverbanden op nationaal en Europees niveau.
Onze actuele uitdagingen zijn hoofdzakelijk het zoeken naar alternatieven in de
gewasbescherming kaderend in de Europese Green Deal-overeenkomst en naar aangepaste
teelttechnieken voor nieuwe ziektes en plagen ten gevolge van klimaatwijzigingen.
De kernwoorden zijn daarbij: respect voor IPM en goede landbouwpraktijken, innovatie, smart
farming, en alternatieve gewasbescherming.
Sta jij als geboren onderzoeker ook graag met je voeten in de praktijk?
Heb jij interesse in duurzaam en lokaal geteelde suikerbieten en cichorei?
Dan is deze vacature iets voor jou!

Praktijkgerichte onderzoeker en voorlichter landbouw (m/v)
voor onmiddellijke indiensttreding
Functie
Samen met je collega’s werk je aan een duurzame toekomst van de suikerbieten- en cichoreiteelt.
Je verantwoordelijkheden zijn o.a. de volgende :
• Je zoekt naar oplossingen op vraagstukken rond de gewasbescherming van suikerbieten in
een IPM context;
• Je staat in voor het voorbereiden, uitvoeren en interpreteren van (veld)proeven;
• Je bouwt aan en onderhoudt contacten met stakeholders zoals overheden,
sectortoeleveranciers en onderzoekspartners;
• Op basis van je ervaringen en contacten geef je teelt-technische voorlichting aan
stakeholders;
• Je werkt samen met andere binnen- en buitenlandse onderzoekscentra.
Profiel
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een master diploma in de Bio-Ingenieurswetenschappen en je
hebt een duidelijke affiniteit met de landbouwsector;
Je bent een praktijkgerichte en innoverende denker die beschikt over een analytisch en
synthetisch vermogen;
Je bent stipt, nauwkeurig en legt kwaliteitsvol werk af;
Je bent een teamgerichte en ondernemende persoonlijkheid en draagt zo bij aan een
stimulerende werkomgeving waarin je eveneens zelfstandig kan werken;

•
•
•

Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels (gesproken en geschreven);
Je kan flexibel zijn in werkuren en verplaatsingen en buitenwerkzaamheden vormen geen
probleem;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod
In ruil voor je inzet bieden we je het volgende aan :
• Een voltijdse job met contract van onbepaalde duur;
• Een uitdagende job met veel afwisseling tussen theorie en praktijk in een verrijkende
omgeving;
• Permanente vorming en persoonlijke ontwikkelingskansen;
• Een aantrekkelijk salaris met interessante extralegale voordelen (bedrijfswagen,
groepsverzekering e.a.).
CV en motivatiebrief te sturen naar
• KBIVB - IRBAB, Heidi Pittomvils (Algemeen Directeur), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen
• of via email: h.pittomvils@kbivb.be

