
 
 
 
CERTISYS, een Belgisch KMO, leader in België in controle en certificering van producten uit de biologische landbouw, 
zoekt een: 
  

KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE 
 
 

UW FUNCTIE 
Als lid van het directieteam van het 1e BIO-controleorgaan in België, neemt u actief deel aan de strategische en 
operationele leiding van de onderneming. U bent verantwoordelijk voor een dynamische dienst, samengesteld uit 3 
personen, met als missie een streng kwaliteitsmanagement te garanderen conform de accreditatienormen. 
 
Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor: 

• De coordinatie van het werk van de teamleden en u zorgt voor hun ontwikkeling en prestaties; 

• Het opstellen en naleving van de procedures die de integriteit en onafhankelijkheid van Certisys in zijn controle- 
en certificatieopdrachten garanderen; 

• De behering van de accreditaties voor de ISO 17065 en ISO 17020 normen: creatie/update van kwaliteitsnormen, 
coördinatie van interne en externe audits, opvolging van correctieve acties, enz.; 

• Het eerste aanspreekpunt met de bevoegde nationale en internationale autoriteiten voor het beheer van onze 
erkenningen; 

• De samenwerking met privé labels (Ecogarantie, ...); 

• Ervoor zorgen dat alle medewerkers de vereisten vaneen kwaliteitssysteem begrijpen, waaronder het 
onderhouden van de Kwaliteitshandboek en de Handleiding van de Controleur; 

• De  betrokkenheid van Certisys in de BIO-sector , met name  door het onderhouden van goede relaties met 
andere controleorganen en door drie keer per jaar vergaderingen van Het Raad van Advies organiseren.  

 
UW PROFIEL 

• U heeft een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer, 
Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.)  

• U heeft een opleiding in het beheer van kwaliteit en ISO 17020 & 17065 normen zijn u niet onbekend; 

• U beschikt over een basiskennis van de normen 834/2007 en 889/2008; 

• U spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels; 

• U bent vertrouwd met het landbouwmilieu; 

• U wordt gewaardeerd voor uw integriteit en uw grondige en nauwkeurige aanpak  

• U bent empathisch, u heeft verantwoordelijkheidsgevoel en u weet hoe een team te leiden. 
 
 

WIJ BIEDEN U 

• Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding 

• Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch 
bedrijf in volle uitbreiding. 

• Talrijke continue opleidingen 

• Een sectorgeoriënteerde vergoeding + auto-/brandstofkaart 
 
 
CONTACT 
Geïnteresseerd?  Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar hr@certisys.eu, ter attentie van Sophie Denis. 
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