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

CONTROLEUR / AUDITEUR
VOOR DE REGIO BRUSSEL
UW FUNCTIE
U maakt deel uit van een team van een twintigtal controleurs. Uw taak bestaat er hoofdzakelijk in
verschillende types controles uit te voeren bij de BIO marktdeelnemers om na te gaan of hun
activiteiten conform zijn met de geldende regelgeving. U voert uw missie voornamelijk uit op het
terrein in een straal van ongeveer 30 tot 50 km rond uw woonplaats (regio Brussel) overwegend bij
verwerkers, verdelers, invoerders en verkooppunten. U staat borg voor de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van het eerste Bio controleorgaan in België.
Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor :
▪ Het voorbereiden en het uitvoeren van documentaire controles en controles op het terrein
▪ Staalnames
▪ Het opstellen van controlerapporten en de opvolging hiervan
▪ Actieve deelname aan de constante verbetering van de controlemethodes
▪ Het uitbouwen van langdurige relaties met de marktdeelnemers in uw regio dankzij uw
beschikbaarheid, uw expertise en uw luisterbereidheid
▪ U geeft infosessies en neemt deel aan vergaderingen van de sector in naam van Certisys.
UW PROFIEL
• U heeft een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer,
Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.)
• U spreekt vloeiend Frans en Nederlands. Kennis van het Engels is een pluspunt.
• U werkt graag met objectieven en beheert uw tijd op een autonome manier
• U bent vertrouwd met de regelgeving inzake de biologische landbouw en het landbouwmilieu.
• U bent een vrouw / een man die graag op het terrein werkt en gemakkelijk contacten legt
• U wordt gewaardeerd voor uw integriteit en uw grondige en nauwkeurige aanpak
• U bezit een rijbewijs B en bent bereid vaak op de baan te zijn
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.
• 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 hr@certisys.eu

