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Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de
gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en
bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. In Gent (Zwijnaarde en Astene) is het Innovatiecentrum voor
plantenbiotechnologie te vinden, een van de belangrijkste R&D-centra ter wereld op het vlak van Crop
Science. Al het onderzoek en de productontwikkelingen in Gent zijn gericht op verbeterde
landbouwgewassen als koolzaad, katoen, rijst, soja, suikerriet en tarwe. Er werken meer dan 370 mensen
met 25 verschillende nationaliteiten. Bij Bayer kan je deel uitmaken van een bedrijfscultuur waar passie
om vooruit te denken gewaardeerd wordt en waar medewerkers de mogelijkheid krijgen om echt een
verschil te maken.
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JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als Field Technician ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van koolzaad veredelingsproeven
(nurseries, producties en opbrengstproeven) in België en Noord-Frankrijk. Het finale doel is om zaad of data te
genereren dat voldoet aan hoge kwaliteitsvereisten voor lokale of regionale koolzaadveredelingsprogramma’s .
Je uitvalsbasis is onze veredelingssite in Astene en je maakt deel uit van een lokaal en Europees agronomisch
team.
Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden
• Planning van proeven en locaties.
• Uitvoering van agronomische taken zoals zaaien, uitvoeren van behandelingen en oogsten.
• Werken met landbouwmachines zoals proefveldoogstmachine, tractor en sproeier.
• Verantwoordelijkheid voor het onderhoud van veldmateriaal.
• Superviseren en begeleiden van studenten en seizoenarbeiders.
• Identificeren van ziektes, plagen en stressomstandigheden.
• Uitvoeren van observaties in het veld.
• Ondersteuning bieden aan Quality Assurance/Quality Management Systems voor activiteiten in het kader van
het veredelingsprogramma zoals het bijhouden van gegevens en labelen, waarbij het handelen in
overeenstemming met alle bestaande veiligheidsvereisten cruciaal is.

WIE JIJ BENT
• Bachelor of Master of Science in een landbouwkundige richting.
• Ervaring met plantveredeling, genetica, koolzaad agronomie, koolzaad plantkunde en genetische zuiverheid is
een pluspunt.
• Probleemoplossende vaardigheden en voldoende flexibiliteit om plannen te wijzigen naargelang de situatie dit
vereist.
• Zelfstandig kunnen werken en als onderdeel van een team.
• Rijbewijs B en G is een vereiste.
• Nederlands is een vereiste en goede kennis van het Engels is pluspunt.
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Wat heeft Bayer jou te bieden?
Bij Bayer heb je de kans om deel uit te maken van een cultuur waar we waarde hechten aan de passie van onze
medewerkers om te innoveren en waar we hen de kracht geven om te veranderen. Bayer medewerkers genieten
van goede tewerkstellingsvoorwaarden, zoals:
• Uitstekend salarispakket.
• Prestatiebonus en eindejaarspremie
• 34 vakantiedagen
• Groepsverzekering inclusief een pensioenplan, levensverzekering en invaliditeitsplan en
hospitalisatieverzekering.
• Een inspirerende werkomgeving met professionele en toegewijde collega’s.
• Een succesvolle en innovatieve organisatie
• Internationale carrièremogelijkheden
• Uitdagingen en de mogelijkheid om verder te leren en te ontwikkelen.
• Persoonlijke comfortdiensten.

JOUW SOLLICITATIE
Ben je geïnteresseerd?
Stuur ons je CV en motivatiebrief door op de knop ‘Solliciteren’ te klikken! Als je vragen hebt over de positie, kan
je Katrien Mertens (katrien.mertens.ext@bayer.com) contacteren via +32 495 54 10 19
Wil je graag meer weten wat onze mensen binnen Bayer doen? Dan kan je altijd www.teambayerbenelux.com
bekijken en ons volgen via #TeamBayerBenelux!

Land: België
Locatie: Diegem
Referentiecode: 0000207395

Contacteer ons
Phone +32 2 535 66 99

Laatste update: 11 apr 2018 Copyright © Bayer SA-NV | Bayer B.V.
URL: https://www.career.bayer.be/nl/job/Vacature-Veldmedewerker-Technieker-Bayer-Astene-Fulltime-Tijdelijke-Opdracht-0000207395.html

Gebruik van cookies
We willen graag cookies gebruiken om uw toekomstig gebruik van onze website te verbeteren. U kan
uw toestemming op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Meer informatie over het gebruik van cookies
op deze website vindt u in onze privacyverklaring. Cookie instellingen ›

OK

https://www.career.bayer.be/nl/job/Vacature-Veldmedewerker-Technieker-Bayer-Astene-Fulltime-Tijd... 8/05/2018

