Heb je een sterke interesse in de biologische landbouw? Wil je je hierin verdiepen en tevens ook jouw
kennis delen met collega’s? Staat de klant voor jou centraal en verdient deze de beste service? Wil je
hen graag begeleiden doorheen de omschakeling naar biologische landbouw?

TÜV NORD Integra
Technical Expert Biologische Landbouw
TÜV NORD Integra is een geaccrediteerd certificatie-organisme voor een uitgebreid gamma
kwaliteitssystemen in de biologische productiemethode, voedselveiligheid, goede landbouwpraktijken,
sociale en duurzaamheidsstandaarden (Fairtrade, UTZ, etc.). Het maakt deel uit van de Duitse
internationaal opererende controle- en certificatieorganisatie TÜV NORD. In België zetten 60
medewerkers zich dagelijks in om de missie van de onderneming te realiseren: een meer duurzame
ontwikkeling van de maatschappij die kwaliteitsvol omgaat met voeding en landbouw. Het groeiende
aandeel van bio en duurzaamheid in de markt zorgt ervoor dat het bedrijf ook een bestendige groei kent
en niet enkel klanten in België ondersteunt maar ook wereldwijd. Om het team in deze groei te
versterken is er de vacature Technical Expert Biologische Landbouw.

Functie
Bieden van technische ondersteuning en oplossingen aan de biologische landbouwer
•
•
•
•
•
•
•
•

Je staat biologische landbouwers of bedrijven in omschakeling te woord bij technische vragen
over normering. Je staat garant voor een adequate en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de
klanten.
Je neemt actief deel aan conferenties & vergaderingen en verzamelt de actuele technische
informatie en kennis.
Je zorgt voor de implementatie van de betrokken normen in de interne procedures & tools.
Je geeft input en opleidingen aan de auditoren en certificeerders en ondersteunt hen.
Je blijft op de hoogte van de recente wetgeving rond biologische landbouw.
Om voeling te krijgen en te houden met de praktijk voer je zelf een beperkt aantal audits uit bij
biologische landbouwbedrijven. Dit stelt jou in staat om audits van collega’s te reviewen en
certificatiebeslissingen te nemen.
Vanuit jouw experten rol geef je technische input aan de afdeling marketing en sales.
In deze rol werk je nauw samen met de auditoren en de operationeel specialist bio landbouw en
rapporteer je rechtstreeks aan de Manager Biologische Landbouw.

Profiel
Specialist (in wording) Biologische Landbouw
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Bachelor of Master in een landbouw gerelateerde richting.
Aantoonbare affiniteit met de agrarische sector en een uitgesproken interesse voor de
biologische productiemethode.
Je kan terugkijken op een eerste relevante ervaring in de landbouwsector.
Goede kennis van Windows: MS-office, Outlook, databanken.
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. Je kan je ook uitdrukken
in het Frans en het Engels.

Competenties
•
•
•
•

Onderzoekend, je denkt in oplossingen.
Kritisch en onpartijdig ingesteld maar klantgericht.
Goede administratieve maar zeker ook communicatieve vaardigheden.
Een flinke portie verantwoordelijkheidszin.

Standplaats
Op de baan, kantoor in Berchem, Home Office.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•

Een deeltijdse of voltijdse functie (minimaal 80%) in een bedrijf met een informeel karakter waar
veel aandacht besteed wordt aan het welbehagen van zijn werknemers door onder andere te
voorzien in een goede work life balance.
Je komt terecht in een hecht team binnen een dynamisch, snelgroeiend, ecologisch en
internationaal kader.
Glijdend uurrooster en mogelijkheid tot deels thuiswerk, je plant zelf je agenda in.
Een doorgedreven interne opleiding.
Een marktconform salaris, bonus (winstdeelname), maaltijdcheques, bedrijfswagen, laptop en
gsm.

Reageren
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.be. Voor meer informatie kun je terecht
bij Reinhilde Petiels op +32 486 32 16 68. Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op
https://www.tuv-nord.com. TÜV NORD Integra heeft de werving en selectie voor de vacature Technical
Expert Biologische Landbouw exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. Een
persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

