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Adviseur voedingsbedrijven en ketenontwikkeling (M/V) 
 

BioForum Vlaanderen vzw, de sectororganisatie voor biologische landbouw en 

voeding zoekt een adviseur verwerking en ketenontwikkeling voor een voltijdse 

functie van onbepaalde duur.  

 

De functie:  

• Je bent het aanspreekpunt voor biologische voedingsbedrijven bij BioForum. 

Je onderhoudt contacten met de bedrijven, organiseert studiedagen en/of 

netwerkmomenten, zorgt voor goede informatiedoorstroming en 

dienstverlening, geeft advies en opleiding over biologische verwerking van 

voeding. 

• Je verspreidt informatie over biologische voeding aan bedrijven die nog niet 

bio gecertificeerd zijn en adviseert hen bij een eventuele start met 

bioverwerking. Je legt contacten met federaties in de voedingsindustrie om 

de bedrijven beter te bereiken.  

• Je werkt samen met een omschakelconsulent en je collega’s aan de 

ontwikkeling van bioclusters: regio’s waar de omschakeling naar bio versneld 

wordt. Je staat in voor contacten met voedingsbedrijven en 

ketenontwikkeling in de bioclusters.  

 

Je profiel :   

• Je bent master in de bio-ingenieurswetenschappen, levensmiddelen of 

voedingswetenschappen of je beschikt over een ander masterdiploma of een 

bachelordiploma met relevante ervaring.  

• Je hebt interesse in de biologische sector en kennis van de voedingssector.  

• Je legt vlot contacten en kan goed overweg met veel verschillende mensen.  

• Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid.  

• Je bent flexibel en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

• Een paar jaar ervaring in een gelijkaardige functie of in de voedingssector 

strekt tot aanbeveling.  

• Kennis over certificeringssystemen en audits in de voedingssector strekt tot 

aanbeveling.  

 



	

	

 

 

Wat bieden we? 

• We bieden je een voltijdse uitdagende job met ruimte voor initiatief in een 

gedreven, organisatie met focus op maatschappelijke verduurzaming.  

• Het voltijds brutoloon voor een persoon met 5 jaar ervaring bedraagt ongeveer 

3300 euro bruto/maand  

 

Interesse? 

Stuur voor je CV met motivatie tegen 27 april aan lieve.vercauteren@bioforumvl.be 

 

Voor informatie, contacteer Lieve of het secretariaat op 03 286 92 78. 

 
 
 
 
 
 
 
 


