
 
 
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 waaronder de 
biologische productiemethode, voedselveiligheid (BRC, IFS, GMP, …), 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 volgende medewerker:  
 

Auditor Voedselveiligheid 
 
 
Job content 
Als Auditor Voedselveiligheid ben je verantwoordelijk voor: 
Het uitvoeren van audits mbt de voedselveilgheid in verschillende voedingsbedrijven waarbij 
je evalueert of het voedselveiligheidsysteem voldoet aan de gevraagde standaarden en 
vereisten en dit aan de hand van verschillende certificatieschema's zoals IFS, BRC, ISO 
22000, HACCP, ....  De opvolging van de audit en het schrijven van het audit-rapport zodat 
het kwaliteitscertificaat afgeleverd kan worden. 
 
Profile 
- Master diploma in een voedingsgerelateerde of bio-wetenschappelijke richting. 
- Enkele jaren ervaring als auditor voedselveiligheid binnen verschillende domeinen: vlees, 
vis, zuivel, droge voeding,... is een vereiste.  
- Je bent een vlotte communicator. Je beheerst het Nederlands uitstekend, kennis Frans en 
Engels zijn een plus.  
- Je bent onderzoekend en assertief, met een kritische en onpartijdige blik op de zaken. 
- Je krijgt energie van een job waar klantgericht denken en handelen, autonoom werken en 
kwaliteitscontrole centraal staan. 
 
Aanbod 
Je komt terecht in een dynamisch, snelgroeiend, ecologisch-verantwoord en kwaliteitsbewust 
bedrijf dat work-life balance hoog in het vaandel draagt.  
Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extra-legale voordelen, mogelijkheid voor 
Home working en interne opleidingen.  
 
Aanwervingsmogelijkheden 
- Contract van onbepaalde duur, in voltijds of deeltijds dienstverband. 
- Ook freelance profielen komen in aanmerking voor de invulling van de functie. 
 
Kanditaturen versturen naar hello@arcq.be 



 


