
 
 
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-GS, IFS, FSCC, ISO, …), 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. 
 
Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v/x) 

 

Auditor Biologische Landbouw  
 
 
Uw takenpakket: 

 Je voert voornamelijk audits uit bij landbouwbedrijven in België in het kader van de biologische productiemethode 

en volgens lastenboeken in de gangbare landbouw (bv. GLOBALG.A.P. en Vegaplan) 

 De regio waarin je actief bent is ten westen van de as Antwerpen-Brussel en wordt verder gespecifieerd op basis 

van jouw woonplaats 

 Je staat in voor de auditrapportering en opvolging van de bedrijven die door jou ge-audit worden en je staat hen 

te woord bij normtechnische vragen 

 Nadat je ervaring hebt opgedaan als auditor zal je ook de auditrapporten van collega auditoren technisch 

reviewen in het kader van het certificatieproces 

 
Uw profiel: 

 Een diploma in een landbouw-gerelateerde of biowetenschappelijke richting van het niveau bachelor of 

master 

 Minstens 3 jaar relevante (beroeps)ervaring in de landbouwsector 

 Interesse in de bio-sector 

 Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Frans. Engels is een pluspunt. 
 Je bent assertief en van nature onderzoekend waarbij je onpartijdigheid hoog in het vaandel draagt 

 Je werkt zelfstandig en verzoent een kritische ingesteldheid met klantvriendelijkheid  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs (B)  

 
Wij bieden: 

 Snelle indiensttreding 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur (80% mogelijk) 
 Een marktconform loon met bedrijfswagen, maaltijdcheques, bonus (winstdeelname), groepsverzekering, laptop 

en GSM 
 Een doorgedreven interne opleiding 
 Een dynamisch, ecologisch gemotiveerd én kwaliteitsbewust team 
 Een flexibel werkschema en de mogelijkheid om deels van thuis uit te werken 

 
Ons kantoor is gelegen aan station Antwerpen-Berchem en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Interesse?  
Stuur je CV en motivatie door naar HRservice@tuv-nord.com. 
 

 


