
        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 

land- en 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 onafhankelijke afdeling CERTALENT is actief binnen het domein van de voedselveiligheid, 

zowel in de plantaardige als in de dierlijke primaire sector.  

Bodemkundige Dienst van België wenst over te gaan tot de aanwerving van een 
 

Auditor/inspecteur (m/v/x) 
 

Uw functie: 

 U voert op zelfstandige wijze audits uit in de plantaardige en/of dierlijke sector, zowel in 

Vlaanderen, Wallonië als Frankrijk. 

 U levert goed gedocumenteerde en correct beoordeelde auditdossiers af  

 U zorgt voor de opvolging van corrigerende acties van de door u uitgevoerde audits 

 U ondersteunt het afdelingshoofd bij het behalen en behouden van accreditaties 

 U stelt zich flexibel op binnen het team van auditoren 

 U communiceert helder en transparant, zowel naar externen als intern 

 U stelt zich constructief op en bent bereid om actief te participeren aan de afdelingswerking. 

 

 

Uw profiel: 

 Bachelor in de agro- en biotechnologie  

 Ervaring in de land- en tuinbouwsector is een pluspunt 

 Affiniteit met primaire plantaardige en/of dierlijke productie 

 Kennis van de courante informatica toepassingen  

 Grondige kennis van de Franse taal is een must 

 Ervaring in één van de volgende voedselveiligheidssystemen/lastenboeken vormt een 

pluspunt: GlobalG.A.P., Sectorgidsen, VegaplanStandaard, Belplume, Certus, HACCP, IKM,,… 

 Rijbewijs type B 

 

 

Wij bieden u: 

 Een voltijdse/deeltijdse betrekking in een toekomstgerichte onderneming  

 Marktconforme arbeidsvoorwaarden en verloning  

 Een bedrijfswagen 

 Een uitdaging die u zelf mee vorm kan geven  

 

Spreekt deze uitdaging u aan? 

 

Stuur dan uw sollicitatiebrief met volledig CV naar Bodemkundige Dienst van België ter attentie 

van nvogels@bdb.be. 

 

Wij behandelen uw dossier in vertrouwen en nemen spoedig contact met u op. 
 


