Eurofins Agroscience Services is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van
contract research voor landbouwchemicaliën en biociden in Europa. Sinds 2017 zijn wij ook
in België actief. Voor de uitbreiding van onze GEP-gecertificeerde vestiging in Haasdonk zijn
wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven kandidaat voor de functie van:

Senior trial specialist (m/v)
Als Senior trial specialist ben je betrokken bij:
 Het opzetten van proefprotocollen voor werkzaamheidsonderzoek ten behoeve van
registratie, screening en/of demonstratie van gewasbeschermingsmiddelen;
 De uitvoering van werkzaamheidsonderzoek (proefveldselectie, aanleg, uitvoeren van
bespuitingen, beoordelingen en oogstwerkzaamheden);
 Het nauwkeurig verwerken van de verkregen gegevens in een statistisch data
management programma (ARM);
 Opstellen van onderzoeksrapportage in de Engelse taal;
 Het organiseren van proefbezoeken voor klanten.
Het profiel:
 Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het praktijkgericht
landbouwonderzoek (bij voorkeur GEP) naar gewasbeschermingsmiddelen;
 Je hebt kennis van landbouwonderzoek, teelttechnieken, statistische verwerking,
rapportering van resultaten en het uitvoeren van veldwerkzaamheden;
 Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 Je bent nauwkeurig, leergierig en hebt een flexibele en klantgerichte instelling;
 Goede computervaardigheden (MS Office) zijn een must, kennis van ARM is een
meerwaarde;
 Je beschikt over een uitstekende kennis van de Engelse taal;
 Je bent in het bezit van een fytolicentie P2;
 Je bent in het bezit van minimum een rijbewijs B, een rijbewijs B+E is een
meerwaarde;
 Je bent in het bezit van een (landbouwgerelateerd) bachelor of master diploma of
gelijkwaardig door ervaring.
Ons aanbod:
• Een afwisselende en verantwoordelijke job in groeiend bedrijf;
• Competitief verloningspakket met extra-legale voordelen;
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Karolien Abts op het
telefoonnummer +32 476 42 92 74 of per e-mail karolienabts@eurofins.com. Meer informatie
over het bedrijf kan je vinden op http://www.eurofins.com/agroscienceservices.
Het uitvoeren van een beoordeling kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
Solliciteren naar deze functie? Stuur dan je schriftelijke reactie met cv onder vermelding van
je mogelijke startdatum via e-mail naar karolienabts@eurofins.com.

