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De Bodemkundige Dienst van België is als spin-off van de KU Leuven, erkende
wetenschappelijke instelling en erkende praktijkinstelling reeds meer 70 jaar
actief in bodem-, water-, meststof- en gewasanalyse. Dagelijks berekenen wij
betrouwbare
en
accurate
adviezen
voor
bemesting,
irrigatie
en
gewasbescherming dank zij uitstekende proefveldwerking en expertise.
Ter coördinatie van haar nieuwe productgroep bodemfysische analysen
binnen de business unit Analyse wenst de Bodemkundige Dienst van België over
te gaan tot de aanstelling van:

Productgroepverantwoordelijke
bodemfysische analysen M/V
Functie:









ontwikkelt nieuwe producten en testen;
is verantwoordelijk voor de opvolging van de productlijnen horende tot de
productgroep waar hij/zij verantwoordelijk voor is, doorheen de
verschillende functionele eenheden van de BU;
volgt op dat de taken/activiteiten van zijn/haar productlijnen binnen de
gevraagde tijdsbesteding en budgettering worden uitgevoerd;
begeleidt het opstarten en uittesten van nieuwe uitrusting/activiteiten
/projecten;
bezorgt jaarlijks de investeringen van de productgroep(en) waarvoor hij/zij
verantwoordelijk is aan de financiële manager, na dit eerst overlegd en
besproken
te
hebben
met
de
verschillende
betrokken
teamverantwoordelijken binnen de BU van deze productgroep(en);
coördinatie van het in stand houden van de opgedane kennis binnen zijn
de verschillende teams.

Profiel:
heeft excellente voeling en kennis van de activiteiten binnen zijn/haar
team, hetzij door opleiding, hetzij door ervaring; is een expert op het
gebied van de productgroep waar hij/zij verantwoordelijk voor is, hetzij
door genoten opleiding, hetzij door ervaring (minstens 3 jaar);
 heeft zowel een analytische als een synthetische geest;
 heeft een goed overzicht van de werkzaamheden en prioriteiten in de BU.
 heeft goede sociale omgang met personeel zonder verlies aan autoriteit;
 moet kunnen stimuleren en motiveren;
 is communicatief;
 ondersteunt de ondernemende sfeer van de Bodemkundige Dienst;
 contactvaardig, kwaliteitsbewust en stipt.
Interesse
Wie zich wil engageren voor deze functie, kan zich kandidaat stellen via het
indienen van een gemotiveerde brief/mail ter attentie van Hilde Vandendriessche
voor 30 maart 2017. e-mail: hvandendriessche@bdb.be


