
 

 

 

 
 

CERTISYS is een duurzaam  inspectie -  en certif iceringsorgaan , actief in België, Luxemburg 

en Afrika. Dankzij onze expertise zijn wij al bijna 30 jaar toonaangevend in onze sector. Wij zijn 

onlangs toegetreden tot de Ecocert-groep, een belangrijke speler op het gebied van duurzame 

controle en certificering (BIO, Cosmos, enz.) op internationaal niveau.  

Als onderdeel van de versterking van ons team, zijn we momenteel op zoek naar een 

 

 

CONTROLEUR / AUDITEUR  

Duurzame certif icaties (B IO, …)  

 

 

UW FUNCTIE 

U maakt deel uit van een team van bijna 30 controleurs.  Uw taak bestaat er hoofdzakelijk in 

verschillende types controles uit te voeren bij marktdeelnemers die actief zijn in de BIO verwerking 

om na te gaan of hun activiteiten conform zijn met de geldende regelgeving. U staat borg voor de 

onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het eerste BIO controleorgaan in België.  

Afhankelijk van waar u woont en u mobiliteitszone, zijn verschillende opdrachten mogelijk: 

- Vlaanderen 

- Regio Bastenaken  

- Regio Malmedy  

- Regio Ciney  

 

Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor: 

▪ Het voorbereiden en het uitvoeren van documentaire controles en controles op het terrein 

voornamelijk bij levensmiddelenbedrijven, maar ook bij landbouwers of detailhandelaren. 

▪ 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 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 bachelor- of masterdiploma in een wetenschappelijke richting (agri-food, agronomie, 

farm management of gelijkwaardig) 

• U spreekt vloeiend Nederlands en heeft een matige kennis van het Frans en/of het Duits  

• U werkt graag met objectieven en beheert uw tijd op een autonome manier 

• U bent vertrouwd met het landbouwmilieu en de voorschriften inzake biologische landbouw zijn 

u idealiter niet onbekend. 

• U werkt graag op het terrein en legt gemakkelijk contacten 

• 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 

• U woont idealiter in de streek van uw mandaat 



 

WE B IEDEN U 

• Een vaste contract  

• Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO en duurzame regelgevingen en de 

controlemethodes met talrijke continue opleidingen 

• De mogelijkheid voor homeworking  

• Een marktdeelnemersmandaat in uw woonstreek  

• Een aantrekkelijk salarispakket: verloning in lijn met de sector, bedrijfswagen, maaltijdcheques, 

13e maand, enz. 

• Om je zo snel mogelijk bij je 55 nieuwe collega's te voegen. 

• Werken bij een opwindend en groeiend bedrijf, in een opwindende sector, voor een dynamisch 

en evoluerend bedrijf 

• Een gevarieerde en stimulerende baan met uitdagingen en verantwoordelijkheden. 

• Een luisterend oor voor uw geweldige ideeën. 

 

Als u denkt dat u de persoon bent die wij zoeken, dan hoeft u niet te aarzelen, laat het ons weten 

door uw CV en motivatie te sturen naar Brigitte Desaedeleer via job@certisys.eu 

mailto:job@certisys.eu

