
 
 
 
 

 

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. 

 

De opdracht van uw dienst bestaat erin de passende beslissingen te nemen in het kader van specificaties 

die al dan niet aan accreditatie onderworpen zijn, zoals de toekenning of verlenging van biologische en 

duurzame certificeringen, en het opleggen van sancties in geval van afwijkingen van de regels daarvan. 

Ons werkterrein ligt voornamelijk in de BENELUX. 

 

Ter versterking van ons team zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v/x) 

 

VERANTWOORDELIJKE AFDELING CERTIFICERING 
 

 

 

UW OPDRACHT 

Binnen het Certisys Management bent u verantwoordelijk voor de afdeling, die bestaat uit 4 fulltime 

certificeerders, 2 gedetacheerde certificeerders en 1 administratieve medewerker. 

U bepaalt de strategie en zorgt voor processen die de kwaliteit en onpartijdigheid van de 

certificeringsbesluiten waarborgen.  De kern van uw strategie is de diversificatie van de technische 

vaardigheden van uw team en de uitbreiding van de accreditatie, aangezien ons certificatiebereik 

aanzienlijk wordt uitgebreid. 

U ondersteunt uw team bij complexe certificeringszaken en garandeert de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van uw beslissingen. 

 

Als hoofd van de afdeling,  

• U organiseert en plant het werk van het certificeringsteam 

• U stelt de KPI's van het team vast en volgt ze op.  

• U zult uw team federeren en ontwikkelen, ondersteuning bieden bij complexere problemen, 

ervoor zorgen dat het vertrouwelijk kan handelen en blijk geven van nauwgezetheid, neutraliteit, 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de uitvoering van opdrachten. 

• U werkt nauw samen met de afdeling Control, die bestaat uit een dertigtal medewerkers 

• U stelt kwalitatieve of organisatorische verbeteringen voor en voert deze uit en werkt samen 

met de afdeling Kwaliteit aan de kwalitatieve evaluatie van certificeringen. 

• U ziet erop toe dat de juiste methoden worden gebruikt en neemt deel aan de follow-up van de 

ontwikkeling van de verschillende regelingen die van invloed zijn op het werk van de afdeling. 

• U vertegenwoordigt Certisys op sectorale overlegvergaderingen 

 

Tegelijkertijd behandelt u ook zelf de certificeringsdossiers: 

• U neemt beslissingen over certificering, identificeert de ernst van non-

conformiteitsbevindingen, evalueert corrigerende maatregelen 



• U hebt rechtstreeks contact met Franstalige en Nederlandstalige klanten, met name in het 

kader van beroepsprocedures 

• U neemt deel aan de ontwikkeling en het onderhoud van de expertise van het bedrijf  

• U controleert de certificaataanvragen voor de invoer van biologische producten in de EU 

(TRACES) 

• U doet de autoriteiten voorstellen voor afwijkingen van de productievoorschriften  

• U neemt actief deel aan technische vergaderingen met klanten en partners 

 

UW PROFIEL 

• U hebt een masterdiploma agronomie (landbouwtechnieken en -beheer, biochemie, 

biotechnologie, ...) of een andere wetenschappelijke achtergrond met relevante ervaring. 

• U hebt een duidelijke affiniteit met de voedsel- en landbouwsector 

• U bent vertrouwd met de BIO-sector of een gelijkwaardig certificatiesysteem  

• U kunt een eerste succesvolle ervaring in een lijnfunctie aantonen 

• U bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van Frans en Engels 

• U staat bekend om uw assertiviteit, uw organisatorische vaardigheden, uw striktheid, uw 

integriteit en uw vermogen om veranderingen te begeleiden. 

 

 ONS AANBOD 

• Een voltijds contract met een startdatum zo snel mogelijk. 

• Een degelijke theoretische en praktische basisopleiding over BIO-voorschriften en 

controlemethoden, alsmede talrijke bijscholingscursussen 

• De mogelijkheid om thuis te werken 

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

13e maand, enz. 

• Om U zo snel mogelijk bij UW bijna 60 nieuwe collega's te voegen 

• Om in een opwindende en snel groeiende sector aan de slag te gaan bij een dynamisch en snel 

evoluerend bedrijf 

• Een gevarieerde en stimulerende baan met uitdagingen en verantwoordelijkheden 

• Een luisterend oor voor uw goede 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

