Ref. 2017/CO/22 – Deeltijds (50%) bachelor onderzoeker Agro-en
biotechnologie - Campus Sint-Niklaas

Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

De opleiding bachelor in de Agro- en biotechnologie zet
sterk in op wetenschappelijk onderzoek. De
onderzoeksdomeinen in de Salto-onderzoeksgroep
betreffen vooral de duurzame omgang met dier, land,
voeding en aquacultuur. De opleiding is op zoek naar een
polyvalente bachelor die nieuwe onderzoekslijnen
mogelijk maakt en technisch en logistiek het lopende
onderzoek kan ondersteunen. De bachelor-onderzoeker
staat onder leiding van de verantwoordelijke van de
onderzoekskern Salto en wordt - afhankelijk van de noden
- ingezet in de onderzoeksgroep m.b.t. dierenzorg,
landbouw, groenbeheer of agro-industrie.

Taakinhoud
 Je ondersteunt andere wetenschappelijke onderzoekers
bij hun dagelijkse taken.
 Je verzamelt data (diverse staalnames, observaties,
enquêtes,… ) in diverse contexten en sectoren.
 Je voert deze (in Excel) in en rapporteert hierover.
 Je voert eenvoudige labo-analyses uit.
 Je draagt bij aan rapporten en publicaties over het
onderzoek.

Profiel
 Je beschikt over een bachelordiploma en een Felasa B-

attest.
 Je vindt dierenwelzijn belangrijk en je bent milieubewust.
 Je hebt een brede interesse in de verschillende domeinen van
de agro- en biotechnologie; ervaring hierin is een
meerwaarde.
 Je hebt een onderzoekende houding binnen het vakgebied
en werkt nauwkeurig.
 Je bent technisch goed onderlegd, denkt en werkt
probleemoplossend.
 Je bent een communicatieve teamspeler maar je kan ook
zelfstandig werken.
 Je houdt van nieuwe uitdagingen.
 Je hebt een basiskennis van Office.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
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Ons aanbod

Kandidaatstelling



Geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste op 25
augustus 2017 online te solliciteren via werken bij Odisee?










Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderzoeksomgeving.
Een contractuele aanstelling als bediende van één jaar met
mogelijkheid tot verlenging mits gunstige evaluatie en
afhankelijk van externe financieringsmiddelen.
Verloning volgens weddeschaal 316. Meer informatie over
de weddeschalen is terug te vinden op de website van het
Departement Onderwijs.
Nuttige beroepservaring kan opgenomen worden in de
geldelijke anciënniteit, voor zover deze ervaring relevant is
voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk bewezen
wordt.
Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van
de opdracht.
De opdracht wordt uitgeoefend op Campus Sint-Niklaas.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze
screening het meest aan het beschreven profiel
beantwoorden worden uitgenodigd voor een
competentiegericht interview op donderdag 31 augustus
2017.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kun je via e-mail verkrijgen bij Hilde
Vervaecke, hilde.vervaecke@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02 210 13 78 of e-mail
agneta.huybrechts@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli 2017 t.e.m. 15 augustus 2017.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen
mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur,
religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als
een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met
ervaringen en competenties die dit ondersteunen.
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

