
 
De Bodemkundige Dienst van België staat reeds 75 jaar ten dienste van de Belgische Land- 
en Tuinbouw door het aanleveren van betrouwbare en accurate adviezen op het gebied 
van bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, bodemwaterhuishouding en 
gewasbescherming, en is tevens sterk aanwezig in het domein van het leefmilieu. 
 
De afdeling ‘Onderzoek en Studies’ is actief binnen de kennisdomeinen water en bodem 
van zowel landbouw als leefmilieu, en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe en 
verbeterde producten. Voor de verdere uitbouw van deze afdeling zijn we op zoek naar 
een: 

 

Adviseur Irrigatie (m/v/x)  
Heb je affiniteit met land- en tuinbouw? Wil je landbouwers begeleiden bij het waterbeheer op 

het bedrijf? Dan is deze functie iets voor jou. Ook pas afgestudeerden zijn welkom. Grijp je kans! 

 
 

Jouw taak: 

 Met behulp van modelberekening bepaal je wanneer irrigatie rendabel is voor de landbouwer. Het 
model wordt gevoed door terreinobservaties, labo-analyses en weersvoorspellingen. 

 Je stuurt de staalnemers aan die op de percelen bodemstalen nemen ter bepaling van het 
vochtgehalte. Dit meetresultaat wordt gebruikt bij het opstellen van het irrigatieadvies. 

 Je bent in de winter regelmatig op de baan om contracten af te sluiten met landbouwers.  

 Je ondersteunt de onderzoekers van de afdeling Onderzoek en Studies bij de projecten over irrigatie 
en bodemkwaliteit. Op die manier zorg je er ook voor dat de onderzoeksresultaten kunnen 
doorstromen naar de praktijk. 

 In overleg met de IT afdeling op BDB tracht je de doorstroming van de informatie vanuit het veld naar 
het advies verder te transformeren naar een digitale omgeving. 

 
Jouw profiel: 

 Je beschikt over een bachelordiploma in landbouw of kunt relevante ervaring voorleggen.  

 Je hebt een uitgesproken interesse in de land- en tuinbouwsector. 

 Je kunt je werk zelfstandig plannen en organiseren en je neemt graag initiatief. 

 Je gaat flexibel om met veranderende werkomstandigheden. 

 Je werkt nauwgezet en hebt zin voor detail. 

 Samenwerken binnen en buiten het team gaat je goed af. 

 Je spreekt de taal van de land- en tuinbouwers en bent communicatievaardig.  

 Je hebt vlot vertrouwd met de gangbare office programma’s en pikt snel nieuwe IT vaardigen op. 

 Je beschikt over een rijbewijs B  
 

Wij bieden je: 

 Een voltijdse betrekking met veel afwisseling 

 Een mooie uitdaging bij een enthousiast team 

 Een functie waarin je echt een toegevoegde waarde bent 

 Een marktconform salaris en extralegale voorwaarden 
 
 
Indien je interesse hebt, stuur dan je sollicitatiebrief met c.v. digitaal naar aelsen@bdb.be. Nadien nodigen 
we je graag uit voor een gesprek. Ook pas afgestudeerden zijn welkom. Grijp je kans! 
  
Je kandidatuurstelling zal in alle discretie behandeld worden. 
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