Met voeding neem je geen risico’s!
Daarvan is TÜV NORD Integra overtuigd, en daarom leveren we sinds 1988 certificaten af aan
landbouw- of voedingsbedrijven die na controle voldoen aan bepaalde normen.
TÜV NORD Integra certificeert een uitgebreid gamma kwaliteitssystemen:
de biologische productiemethode, voedselveiligheid (BRC, IFS, FSSC, ISO, …), goede
landbouwpraktijken (GLOBALG.A.P., Vegaplan, …), duurzaamheid (UTZ Certified, RSPO, …).
De certificaten die we uitreiken zijn het bewijs dat onze klanten kwaliteitsvol werken.
Onze klanten situeren zich in België maar ook in heel wat andere Europese en niet-Europese landen.
Momenteel zijn we op zoek naar een

Technisch expert en certificatieverantwoordelijke
biologische landbouw en GLOBALG.A.P.
Uw takenpakket:
-

U beantwoordt technische en inhoudelijke vragen van landbouwbedrijven en auditoren over
de biologische regelgeving en GLOBALG.A.P.
U evalueert auditrapporten van andere auditoren op de correctheid van de technische
interpretatie en de conformiteit en neemt de certificatiebeslissing.
U voert audits uit bij landbouwbedrijven.
U staat in voor de auditrapportering en opvolging van de bedrijven die door u ge-audit worden
en u staat hen te woord bij norm-technische vragen.

Uw profiel:
-

-

U beschikt over een bachelor diploma in de landbouw en minstens 3 jaar werkervaring in de
landbouwsector of u beschikt over een bachelor diploma in de voeding en minstens 4 jaar
ervaring in de landbouwsector.
U hebt affiniteit met de ontwikkelingen in de landbouwsector.
U bent overtuigd van het belang van audit en certificatie.
U hebt een kritische en analytische geest en kan uw kritische ingesteldheid verzoenen met
klantvriendelijkheid.
U bent assertief en van nature onderzoekend waarbij u onpartijdigheid hoog in het vaandel
draagt.
U werkt graag in een onderneming in beweging.
U werkt efficiënt en kan prioriteiten stellen.
Vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en het Frans. Kennis van
Engels en Duits is een pluspunt.
Vlot gebruik van de moderne kantoortoepassingen en Office.

-

U bent in het bezit van rijbewijs (B).

Wij bieden:
- Een betrekking van 100 %, 80% is mogelijk.
- Een marktconform loon met bedrijfswagen, maaltijdcheques, bonus (winstdeelname), laptop
en gsm.
- Een doorgedreven interne opleiding.
- Snelle indiensttreding.
- Een dynamisch, ecologisch gemotiveerd én kwaliteitsbewust team dat werkt in een
internationaal kader.
- Tewerkstelling aan station Antwerpen-Berchem.
Kandidaturen vóór 20/1/2017 per e-mail op info@tuv-nord-integra.com
Meer info op 03/287.37.60 of www.tuv-nord-integra.com
Contact: Marleen Delanoy

