
 
 
Met voeding neem je geen risico’s!  
 
Daarvan is TÜV NORD Integra overtuigd, en daarom leveren we sinds 1988 certificaten af aan landbouw- of 
voedingsbedrijven die na controle voldoen aan bepaalde normen. 
 
TÜV NORD Integra certificeert een uitgebreid gamma kwaliteitssystemen: 
de biologische productiemethode, voedselveiligheid (BRC, IFS, FCA, …), goede landbouwpraktijken (GLOBALG.A.P., 
Vegaplan, …), duurzaamheid (UTZ, RSPO, …).  
 
De certificaten die we uitreiken zijn het bewijs dat onze klanten kwaliteitsvol werken.  
 
Onze klanten situeren zich in België maar ook in heel wat andere Europese en niet-Europese landen.  
 
In het kader van onze bestendige groei zijn we op zoek naar een 
 

Assistent Certificatie biologische voeding  
 
Taken: 
   

 U bent het eerste aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe klanten wanneer ze vragen hebben over hun 
certificatie. 

 Na de audit voert u een administratieve review uit van het audit rapport en maakt u een certificaat op. 

 U informeert de klant over het resultaat van de audit 

 U verzamelt en stuurt de benodigde gegevens door naar onze facturatie-afdeling. 

 U zorgt ervoor dat al deze stappen van het certificatieproces administratief verwerkt worden in onze interne 
klantendatabase. 

 U levert gegevens aan voor de rapportage aan de beheerder van het certificatieschema 
 

 
Wij verwachten: 

 Een bachelor diploma 

 Vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en het Frans. Engels is een plus. 

 Een klantvriendelijke instelling en administratieve nauwkeurigheid. 

 Iemand met zin voor verantwoordelijkheid die zelfstandig werkt. 

 Een vlot gebruik van Windows toepassingen: MS-Office, Outlook, databanken. 

 
Wij bieden: 

 Een deeltijdse of voltijdse betrekking (minimaal 80%). 

 Een marktconform loon met maaltijdcheques, bonus (winstdeelname), laptop en gsm. 

 Een doorgedreven interne opleiding. 

 Snelle indiensttreding. 
 
Ons kantoor is gelegen aan station Antwerpen-Berchem en is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. 

 
De taken worden samen met andere teamleden uitgevoerd in een dynamisch, snelgroeiend, ecologisch, gemotiveerd en 
kwaliteitsbewust team dat werkt in een internationaal kader. 
 
 


