
 
 
Met voeding neem je geen risico’s!  
 
Daarvan is TÜV NORD Integra overtuigd en daarom leveren we sinds 1988 certificaten af aan landbouw- of 
voedingsbedrijven die na controle voldoen aan bepaalde normen. 
 
TÜV NORD Integra certificeert een uitgebreid gamma kwaliteitssystemen: 
de biologische productiemethode, voedselveiligheid (BRC, IFS, FCA, …), goede landbouwpraktijken (GLOBALG.A.P., 
Vegaplan, …), duurzaamheid (UTZ, RSPO, …).  
 
De certificaten die we uitreiken zijn het bewijs dat onze klanten kwaliteitsvol werken.  
 
Onze klanten situeren zich zowel in België als op de internationale markt. 
 
Wij groeien snel, en willen ons dynamisch, ecologisch en gemotiveerd team versterken met een 
 

Certification Officer  
 
Taken: 
  

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten wanneer ze vragen hebben over hun certificatie.  

• Je maakt offertes en contracten op voor onze klanten binnen en buiten Europa. 

• Je wijst de juiste auditor toe aan de klant. 

• Na de audit voer je een administratieve controle uit op het auditrapport. 

• Na een positieve certificatiebeslissing maak je een certificaat op voor de klant. 

• Je verwerkt al deze stappen van het certificatieproces in onze klantendatabase en in de database van de 
beheerder van het certificatieschema.  

 
 

Wij verwachten: 

• Een bachelor denkniveau. 

• Vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Engels en Frans. 

• Een klantvriendelijke instelling en administratieve nauwkeurigheid. 

• Iemand met zin voor verantwoordelijkheid die zelfstandig zijn/haar werk organiseert. 

• Multitasken is jouw sterkte en je gaat geen deadline uit de weg. 

• Je werkt graag in een gestructureerd kader én in een (internationale) omgeving die continu evolueert. 

• Een vlot gebruik van Windows bureautica-toepassingen: MS-Office, Outlook, databanken. 

 
Wij bieden: 

• Een deeltijdse of voltijdse betrekking (minimaal 80%) met een glijdend uurrooster 

• Een aantrekkelijk loonpakket met maaltijdcheques, bonus (winstdeelname), gsm en groepsverzekering bij 
vaste indiensttreding. 

• Een doorgedreven interne opleiding. 

• Snelle indiensttreding. 
 

 
Ons kantoor is gelegen aan station Antwerpen-Berchem en is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. 
 
Stuur uw CV met motivatiebrief naar: kclaus@tuv-nord.com 
 

 


