
 
 

 

CERTISYS, controle- en certificatieorgaan erkend door het Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, speelt reeds sinds 30 jaar een actieve pioniersrol in de biocontrole in België. 

 

Onze Controle afdeling is op zoek naar een: 

 

Controleur/Auditeur (M/V) 

regio Brussel 

Uw functie:  

Het uitvoeren van audits in de bio landbouw en verwerkende bio sector in en rond uw streek 

(Brussel en Waals + Vlaams Brabant).  

U bent verantwoordelijk voor het goede verloop van de audits, de planning, opstellen van 

auditverslagen en staalnames.  

U werkt in team met de andere auditeurs, de technische assistenten en de verantwoordelijke 

van de controledienst. 

 

Uw profiel:  

U bent in het bezit van één van de volgende diploma's: Graduaat of Bachelor in de agro- en 

biotechnologie of in industrieel voedingsindustrie.  

U hebt affiniteit met en kennis van de levensmiddelensector et meer specifiek van bio.  

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

werken.  

U kunt overleggen in groep en houdt van samenwerken.  

U bent goed in planning opmaken, kent de prioriteiten van uw werk, kunt wetteksten 

interpreteren en bent een sterke team player.  

U hebt een goede leesvaardigheid van wettelijke en normatieve teksten en een perfecte kennis 

van het Frans en het Engels.  

U bent in het bezit van een rijbewijs B en graag op de baan.  

Pluspunten zijn: kennis van de biologische landbouw, enige beroepservaring. 

 

Wij bieden u: Een voltijdse betrekking met mogelijkheid tot een contract van onbepaalde 

duur, in een groeiende boeiende sector. Integratie in een groeiende onderneming die voluit 

voor bio gaat. Een interne opleiding. Een loonpakket met extralegale voordelen. De 

mogelijkheid om thuis te werken met bezoeken aan het kantoor in Gent en hoofdkantoor in 

Bolinne (Eghezée/ Namen). 

 

Indien deze functie u aanspreekt, gelieve uw CV + sollicitatiebrief voor 30 juni te richten 

aan:  

Certisys Bvba 

T.a.v. Catherine Richard 

catherine.richard@certisys.eu 

mailto:catherine.richard@certisys.eu

