Bodemkundige Dienst van België v.z.w.
afdeling Certalent
De Bodemkundige Dienst van België staat reeds meer dan 75 jaar ten dienste van de Belgische landen tuinbouw door het aanleveren van betrouwbare en accurate adviezen op het gebied van
bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, bodemwaterhuishouding en gewasbescherming en is tevens
sterk aanwezig in het domein van het leefmilieu.
Onze afdeling CERTALENT is gespecialiseerd in de certificatie van land- en tuinbouwbedrijven in zowel
de plantaardige als dierlijke primaire sector. Als gevolg van de uitbreiding van de activiteiten van
CERTALENT zijn we op zoek naar nieuwe collega’s om het team van auditoren te versterken.

auditor in de primaire sector

(m/v/x)

Jouw functie:
Je voert op zelfstandige wijze audits uit in de plantaardige en/of dierlijke sector, afhankelijk van je
voorgaande ervaring en expertisegebied. De werkregio is zowel Vlaanderen, Wallonië als (beperkt)
Frankrijk en Nederland. Door de variatie tussen veeteelt-, akkerbouw-, tuinbouw- en
sierteeltbedrijven is de job zeer gevarieerd. Je bent elke dag op een andere plaats en kan het hele land
ontdekken!
Je levert van elke audit een goed gedocumenteerd en correct beoordeeld auditdossier af, zorgt voor
de opvolging van corrigerende acties en kan helder en transparant communiceren, zowel naar klanten
als naar je collega’s.
Uiteraard heb je geen kantoorfunctie. Je opereert vanuit je woonplaats en regelmatig spring je binnen
in het kantoor in Heverlee om je dossiers op te volgen, met collega’s te overleggen…
Na een opleidingsperiode waarbij je op kantoor kennismaakt met de administratieve werking van
Certalent en ook meteen mee de baan op gaat met een ervaren collega ben je klaar voor het uitvoeren
van audits voor verschillende lastenboeken zoals GlobalGAP, Vegaplan, IPM, Belplume, BePork, IKM,
KAT…

Wat we van jou verwachten:
Een Bachelor- of Masterdiploma gerelateerd aan land- en tuinbouw is een must. Natuurlijk is het een
groot pluspunt als je ook ervaring en affiniteit hebt met deze sector! Als je daarbovenop nog 2 jaar
werkervaring hebt in de sector ben je de perfecte kandidaat voor ons.
Je bent nauwkeuring en objectief, kan goed zelfstandig werken en je organiseren en bent in het bezit
van een rijbewijs type B.
Het is een groot pluspunt als je vlot Frans spreekt.

Wat wij je aanbieden:
Een voltijdse of deeltijdse job die je zelf kan vormgeven in een toekomstgerichte onderneming. Je
komt terecht in een verantwoordelijke functie in een team van enthousiaste collega’s die je met open
armen zullen ontvangen.
Een aantrekkelijk salarispakket met firmawagen, tankkaart, maaltijdcheques, telefoonabonnement,
hospitalisatieverzekering.

Spreekt deze functie je aan? Aarzel dan niet en stuur je sollicitatiebrief en cv naar nvogels@bdb.be.
We behandelen je sollicitatie in vertrouwen en nemen snel contact met je op! Als je graag meer
informatie wil over deze functie, vertelt Koen Provost er graag meer over. Je kan hem bereiken via
kprovost@bdb.be of 0474 95 94 64.

