
Quality Partner is een dochteronderneming van de Amerikaanse groep FoodChain ID dat zich profileert als
partner voor de kwaliteitscontrole binnen de levensmiddelensector. Met meer dan 20 jaar ervaring kan
Quality Partner, via een integrale aanpak, een compleet panel van certificeringen, inspecties en analyses
aanbieden.
Quality Partner biedt een gepersonaliseerde en snelle dienstverlening, gedreven door een
multidisciplinaire en internationale expertise. Door 11.000 jaarlijkse audits, zorgt Quality Partner voor een
constante ontwikkeling van agrovoedingsbedrijven en de continue verbetering van kwaliteit en veiligheid
van producten.

Om onze afdeling biologische productie verder uit te breiden, zijn we op zoek naar een

Quality Partner s.a.
Auditor Bio (m/v/x)

Heb jij een passie voor biologische productiemethodes? Ben jij op zoek naar een afwisselende baan met
verantwoordelijkheden en heb je zin in een nieuw uitdaging? Word dan lid van het Quality Partner-team
en draag bij aan de ontwikkeling van een snelgroeiende en constant evoluerende sector.

Functie

✔ Je voert audits uit bij biologische voedselverwerkende bedrijven en landbouwbedrijven 
✔ Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en uitvoering van de audits. 
✔ Je neemt actief deel aan tussentijdse interne vergaderingen. 
✔ Je rapporteert aan de Operationeel Manager. 

Jouw profiel:

Functie-eisen:

✔ Je hebt een bachelor- of universitair diploma in landbouw, biologische wetenschappen, voeding of
gelijkwaardig door ervaring.
✔ Kennis van de biologische sector (landbouw en/of verwerking) of een eerste ervaring in een
kwaliteitsfunctie is een pluspunt.
✔ Je bent idealiter tweetalig Frans-Nederlands.
✔ Je bent bereid om te reizen in België.

Competenties:

✔ Communicatie vind je belangrijk, je bent diplomatiek, klantgericht en assertief.
✔ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, weet zowel zelfstandig als in een groep te werken.
✔ Je bent punctueel, nauwkeurig en hebt een kritische geest.
✔ Je bent georganiseerd en flexibel.
✔ Je bent gemotiveerd en enthousiast.

Ons aanbod:

✔ Een voltijds contract (38u) voor onbepaalde duur.
✔ Glijdende uren.
✔ Een stabiele job, met verantwoordelijkheden, in een groeiende KMO.
✔ Een salaris met extralegale voordelen (bedrijfswagen, hospitalisatieverzekering, gsm, laptop, internet).

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar: ale@quality-partner.be
Voor meer informatie kan je ons steeds telefonisch bereiken op nr 04 240 75 00.
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