CERTISYS is het grootste controleorgaan voor bio producten in België. Wij zijn een groeiende
geëngageerde KMO die sinds meer dan 30 jaar ernaar streeft om de sector van de
biologische landbouw steeds verder uit te bouwen.
Wij zijn momenteel op zoek naar een enthousiaste nieuwe medewerker voor de functie van
Certificateur biologische landbouw en verwerking

UW FUNCTIE
Binnen een team van vijf personen in Bolinne (Eghezée) en op basis van een
kwaliteitssysteem (ISO 17065) wordt u verantwoordelijk voor het beheer van dossiers in
verband met de certificatie van bedrijven die biologische producten verkopen voornamelijk
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor :
• U neemt beslissingen omtrent de continuïteit van de bio certificatie: Op basis van een
goede kennis van de regelgeving identificeert u de ernst van de niet-conformiteiten,
evalueert u de corrigerende maatregelen, neemt u beslissingen en legt u deze vast in
een database.
• U stelt brieven naar Franstalige en Nederlandstalige klanten op om de
certificatiebeslissingen toe te lichten.;
• U zorgt ervoor dat de doorstroming van informatie optimaal is om de expertise van
het bedrijf en van de afdeling te ontwikkelen en onderhouden;
• U checkt certificaataanvragen voor de invoer van biologische producten in de EU
(Traces);
• U ontwikkelt voorstellen met betrekking tot afwijkingen van de
productievoorschriften;
• Samen met de verantwoordelijke neemt u deel aan technische vergaderingen met de
klanten/partners.
UW PROFIEL
• U heeft een MASTER diploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde,
Milieubeheer, Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie,
biotechnologie, enz.)
• U beheerst Frans en Nederlands. Engels is een troef.
• U bent vertrouwd met het landbouwmilieu
• U bent kenner van of bereid kenner te worden van de regelgeving inzake de
biologische landbouw en het landbouwmilieu.
• 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
WIJ BIEDEN U
• Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding
• Een loon in lijn met de sector + bedrijfswagen en work-life balance
• Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector
voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding.
• Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving en de BIO
controlemethodes met talrijke continue opleidingen
CONTACT
Bent u geïnteresseerd ? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu

