
 
 
 

 

 

CERTISYS is een deskundig controleorgaan in duurzame certificeringen (BIO, Cosmos, 

Rainforest Alliance, ...), pionier in biologische certificering in België, al meer dan 30 jaar actief in de 

Benelux. Wij maken deel uit van de Ecocert-groep, de wereldleider op het gebied van certificering 

van biologische levensmiddelen en cosmetica, wat een internationale dimensie toevoegt aan onze 

echt lokale wortels. 

Wij willen centraal staan in de opleiding van toekomstige afgestudeerden in onze sector en ook 

profiteren van hun kennis en innovatieve ideeën. Daarom zijn wij op zoek naar een stagiair (m/v/x) 

op de afdeling Certificering. 

 

 

Als je de meeste van de volgende stellingen met ja kunt beantwoorden, aarzel dan niet langer en 

stuur uw sollicitatie naar job@certisys.eu 

 

- Je bent op zoek naar een voltijdse of deeltijdse stage  

- Je spreekt vloeiend Frans en idealiter Nederlands. 

- Je bent bachelor- of masterstudent in een wetenschappelijk vakgebied (agronomie, chemie, 

biotechnologie, enz.) 

- Je bent bereid te investeren in de uitvoering van procedures voor de controle op non-

conformiteiten en potentieel risicovolle dossiers volgens de voorschriften/controlespecificaties en de 

normen 17020 en 17065. 

- Je wilt de realiteit van het vakgebied ontdekken en je kennis in praktijk brengen 

- Je wilt het team helpen met verschillende administratieve taken  

- Je weet hoe je de Microsoft Office suite moet gebruiken 

- Je hebt interesse in de duurzame sector  

- Je respecteert de geheimhoudingsplicht 

- Je bent klaar om verslaafd te raken aan onze missie in een zich snel ontwikkelende sector 

 

Ben je er klaar voor? Samen kiezen we het onderwerp van je eindejaarswerk. Als je al ideeën hebt, 

nog beter! Wij bieden je de kans om de professionele wereld te ontdekken in een bedrijf op 

mensenmaat waar iedereen wordt gerespecteerd en uitgedaagd om al zijn talenten te ontwikkelen. 

 

Wil je meer weten? Ga naar https://www.certisys.eu/ 

 

Ontdek ook het interview van onze Algemeen Directeur, Franck Brasseur, in het kader van het 

duurzaamheidsdossier van de Libre Belgique. 
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