
 
CERTISYS is het grootste controleorgaan in België dat instaat voor controle en certificatie van biologische 
producten. Met meer dan 30 jaar ervaring in de sector is CERTISYS een geëngageerd bedrijf dat ernaar 
streeft om de sector van de biologische landbouw steeds verder uit te bouwen. Wij zijn een groeiende KMO 
met geëngageerde medewerkers actief in heel België. Wij zijn momenteel op zoek naar een enthousiaste 
nieuwe medewerker: 
 

Certificateur biologische landbouw en verwerking 
 
Uw functie: 

• Het nemen van beslissingen nadat de controle bij bedrijven die bio producten op de markt brengen 
heeft plaatsgevonden. U behandelt in eerste instantie de Vlaamse dossiers. 

• U werkt binnen het kader van een kwaliteitssysteem (ISO/EN 17065) in samenwerking met collega's 
van de certificatie- en controledienst.  Er wordt van u verwacht dat u de procedures kent, toepast en 
waar nodig verbeteringen voorstelt. 

• Er wordt van u verwacht dat u kan antwoorden op vragen tijdens audits door overheden en andere 
instellingen. 

• Er wordt van u verwacht dat u actief deelneemt aan sectoriële overlegvergaderingen. 
 
Uw profiel: 

• U bent in het bezit van één van de volgende diploma's: industrieel ingenieur of bio ingenieur 

• U hebt affiniteit met en kennis van de landbouw en/of voedingssector. 

• U bent een dynamisch, nauwgezet en kritisch persoon die zowel flexibel als zelfstandig kan werken. 

• U heeft affiniteit met werken in een kwaliteitssysteem en informatieverwerking 

• U kunt overleggen in groep en houdt van afwisseling en verandering/ontwikkeling. 

• U bent goed in omgaan met problemen en vragen allerhande, kan en durft prioriteiten te stellen en 
handelt oplossingsgericht, 

• U kan overweg met wetteksten en projectmatige aanpak. 

• U heeft een positief beeld over controle 

• U hebt gevoel voor taal (luistervaardigheid) en zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en het 
Engels. 

 
Bijkomende troeven kunnen zijn: kennis van de biologische landbouw, doorzettingsvermogen en geduld. 
 
Wij bieden u: 

• Een voltijdse betrekking met mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur, in een groeiende en 
boeiende sector. 

• Integratie in een groeiende onderneming die voluit voor bio gaat. 

• Een interne opleiding. 

• Een loonpakket met extralegale voordelen. 

• Werkplaats in ons hoofdkantoor te Bolinne (Eghezée) 

 
Indien deze functie u aanspreekt, gelieve uw CV + sollicitatiebrief voor 30 april 2017 te richten aan:  

 
Certisys bvba 
Anne Piron – Human Resources 

Anne.Piron@certisys.eu 
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