
 
 
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, FCA, …), goede landbouwpraktijken (GLOBALG.A.P., 
Vegaplan, …), duurzaamheid (UTZ, 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.  
 
In het kader van onze bestendige groei zijn we op zoek naar een 
 

Medewerk(st)er Bio-Certificatie en Kwaliteitsafdeling 
 
Taken: 
 
 Binnen de bio-certificatieafdeling: 

 U staat klanten bij met informatie en contractvoorstellen. 

 U verwerkt en controleert bedrijfs- en auditdata in onze database. 

 U maakt certificaten op na de audit. 

 U verzorgt de rapportering over onze certificatie-activiteiten naar de overheid. 

 U zorgt ervoor dat de processen binnen de afdeling vlot en efficiënt verlopen, en neemt deel aan projecten om dit 
continue te verbeteren.  

 
 Binnen de kwaliteitsafdeling: 

 U ondersteunt de kwaliteitsverantwoordelijke bij het beheer van de kwalificatiedossiers.  

 U volgt de planning op en zorgt ervoor dat alle documenten tijdig aangeleverd worden. 

 U registreert vastgestelde fouten en hun voorgestelde oplossing in het kwaliteitssysteem. 

 U helpt mee met de voorbereiding en opvolging van onze externe audits. 
 

Wij verwachten: 

 Een bachelor diploma 

 Vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en het Frans. Engels is een plus. 

 Een klantvriendelijke instelling en administratieve nauwkeurigheid. 

 Iemand met zin voor verantwoordelijkheid en efficiëntie die zelfstandig werkt. 

 Een vlot gebruik van bureautica-toepassingen: MS-Office, Outlook, databanken. 

 
Wij bieden: 

 Een deeltijdse of voltijdse betrekking (minimaal 80%). 

 Een marktconform loon met maaltijdcheques, bonus (winstdeelname), laptop en gsm. 

 Een doorgedreven interne opleiding. 

 Snelle indiensttreding. 
 
Ons kantoor is gelegen aan station Antwerpen-Berchem en is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. 

 
De taken worden samen met andere teamleden uitgevoerd in een dynamisch, snelgroeiend, ecologisch, gemotiveerd en 
kwaliteitsbewust team dat werkt in een internationaal kader. 
 

Kandidaturen of meer info per e-mail op katrien@arcq.be 
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