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DIERLIJKE PRODUCTIE

Codiplan/Belbeef is op zoek naar een nieuwe Franstalige medewerker
Codiplan
Codiplan is gevestigd in Brussel en heeft als belangrijkste taken het beheer
van de Sectorgids voor de autocontrole voor de primaire dierlijke productie
(G-040, module C), de Sectorgids voor dierenwelzijn en het beheer van
andere markttoegangssystemen. CODIPLAN is verantwoordelijk voor
zowel
de inhoud als
de praktische coördinatie
van
deze
kwaliteitssystemen.
De
leden
van
CODIPLAN
zijn
Algemeen
Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l'Agriculture.
Belbeef
Belbeef, gevestigd in Brussel, is een interprofessionele organisatie die tot taak
heeft de Belbeef Standaard te beheren. Dit is een intersectoraal
kwaliteitssysteem in de rundvleesproductie. De leden van BELBEEF zijn: BFA,
Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Fédération Wallonne de l'Agriculture,
FEBEV, COMEOS en vertegenwoordigers van de slagersbond.

Codiplan en Belbeef zijn momenteel op zoek naar een Franstalige adviseur

Jouw functie:
Je werkt 50/50 voor CODIPLAN en BELBEEF en bent de contactpersoon voor alle partners. Jouw
belangrijkste doelstelling voor CODIPLAN is de follow-up en de uitvoering van de Sectorgids voor
autocontrole voor de dierlijke productie, de CodiplanPLUS-lastenboeken en de gids voor dierenwelzijn
(Codiplan Animal Welfare).
Jouw hoofddoelstelling voor BELBEEF is de opvolging en implementatie van de Belbeef Standaard. Je
bent verantwoordelijk voor de follow-up van de jaarlijkse monitoring van de analyses in de
rundvleessector van Belbeef. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de communicatie (bv. website,
informatievergaderingen) en het beheer van de databank van gecertificeerde deelnemers voor beide
organisaties.
Je onderhoudt contacten met overheidsdiensten (FAVV, regionale diensten voor dierenwelzijn), DGZ en
ARSIA, beroepsfederaties, veehouders, slachthuizen en uitsnijderijen, certificeringsinstellingen en andere
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lastenboekenbeheerders. Je organiseert en neemt deel aan diverse werkgroepen, seminars, cursussen
en informatievergaderingen.
Jouw profiel:
Je hebt een diploma van dierenarts, bio-ingenieur of industrieel ingenieur op het gebied van algemene
landbouwkunde, landbouweconomie, dierlijke productie of kwaliteitsbeheer. Het is belangrijk dat je een
goed overzicht hebt van de verschillende aspecten die van toepassing zijn op het niveau van het
landbouwbedrijf en op de dierlijke productie in het bijzonder. Een paar jaar relevante ervaring is een
pluspunt om de regelgeving in de praktijk te kunnen vertalen. Je werkt zelfstandig, maar je bent
ook een goede teamspeler en ondernemer. Jouw profiel wordt gekenmerkt door een vlotte omgang,
maturiteit en analytisch vermogen. Administratief werk stelt geen probleem. Je bent computervaardig,
hebt een uitstekende schrijfvaardigheid en kan juridische teksten en voorschriften gemakkelijk in
begrijpelijke taal omzetten.
Je komt terecht in een nationale omgeving, je spreekt Frans en bent bij voorkeur perfect tweetalig:
Nederlands/Frans of je bent op zijn minst bereid om een serieuze inspanning te leveren om Nederlands
te leren.
Onze aanbod:
In deze afwisselende functie krijg je de kans om je te ontwikkelen in een klein team waar jouw bijdrage
het verschil kan maken. Je komt terecht in een aangename sfeer waar de nadruk ligt op teamwork. Deze
functie is verenigbaar met flexibele werktijden en de mogelijkheid om twee dagen per week te telewerken
(afhankelijk van de huidige situatie). Een aantrekkelijk salarispakket met diverse secundaire
arbeidsvoorwaarden wordt eveneens aangeboden.
Geïnteresseerd ?
Ben jij de adviseur die we zoeken? Bewijs het ons en stuur ons je motivatiebrief en je volledige curriculum
vitae naar vacature@codiplan.be. Wij behandelen elke aanvraag met discretie.

