Projectmedewerker dierenwelzijn (M/V)
BioForum Vlaanderen vzw, de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding zoekt
een deeltijdse projectmedewerker voor een Europees onderzoeksproject over dierenwelzijn
in de biologische pluimvee en varkenssector.
De functie:
Je staat in voor de uitvoering van het project PPILOW: een Europees H2020
onderzoeksproject rond verhogen van dierenwelzijn bij kippen en varkens, in low-input
landbouwsystemen, waaronder biolandbouw. Het project wordt gecoördineerd door INRA
(Frankrijk) en er is samenwerking met ILVO. De rol van BioForum is vooral de link met de
praktijk: samenbrengen van de keten, input van boeren in het onderzoek, terugkoppeling
naar de boeren en uittesten van innovatie via national practitioners groups (NPG). BioForum
is coördinator voor 2 NPG’s: varkens (samen met CRAW in Wallonië) en pluimvee, samen met
Universiteit Utrecht in Nederland. Het project start op 1/9/2019 en loopt 5 jaar, maar de
bijdrage van BioForum is geconcentreerd in de eerste 28 maanden.
Je profiel:
Je bent master in de bio-ingenieurswetenschappen of diergeneeskunde of gelijkwaardig.
Je hebt interesse in de biologische sector en kennis van pluimveehouderij en
varkenshouderij.
Je legt vlot contacten en kan goed overweg met veel verschillende mensen.
Je kan groepen modereren en motiveren.
Je kan idealistische ideeën vertalen naar haalbare praktijken.
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, je bent in
staat om rapporten te schrijven.
Je bent flexibel en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je kan vlot Nederlands en Engels lezen en schrijven en je mondeling vlot uitdrukken in het
Frans.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Wat bieden we?
We bieden je een tewerkstelling van 0.6 VTE van 1/9/2019 tot eind 2021.
Je hebt de kans om mee te werken aan het verhogen van het dierenwelzijn in de biologische
veehouderij.
Je krijgt de kans om nauw samen te werken met de biosector in heel België en in Nederland.
Je werkt samen in een Europees onderzoeksconsortium van onderzoeks en
praktijkorganisaties.
Je krijgt ondersteuning van ervaren collega’s binnen het Vlaamse biokennisnetwerk.
We bieden een competitief loon.
Interesse?
Stuur voor je CV met motivatie tegen 15 juni aan lieve.vercauteren@bioforumvl.be.
Voor informatie, contacteer Lieve of het secretariaat op 03 286 92 78.

