
 

 
 
Voeding is één van de grootste levensbehoeftes, ook voor dieren. Wist je dat hoogwaardige voeding 
voor dieren ook direct impact maakt op klimaat en duurzaamheid? Ondersteun je graag klanten in het 
streven naar de hoogste kwaliteit? Kijk dan snel naar deze vacature! 

 
TÜV NORD Integra 
Auditor Feed 
 
TÜV NORD Integra is een geaccrediteerd certificatie-organisme voor een uitgebreid gamma 
kwaliteitssystemen in de biologische productiemethode, voedselveiligheid, goede landbouwpraktijken, 
sociale en duurzaamheidsstandaarden (Fairtrade, Rainforest Alliance, etc). Het maakt deel uit van de 
Duitse internationaal opererende controle- en certificatieorganisatie TÜV NORD. In België zetten 70 
medewerkers zich dagelijks in om de missie van de onderneming te realiseren: een meer duurzame 
ontwikkeling van de maatschappij die kwaliteitsvol omgaat met voeding en landbouw. Het groeiende 
aandeel van bio en duurzaamheid in de markt zorgt ervoor dat het bedrijf een bestendige groei kent.  
Om het team in deze groei te versterken is er de vacature Auditor Feed. 
 

Functie  
 
 Een functie met veel autonomie waar je verder je expertise kan uitbouwen 
 

 Je voert audits uit bij diervoederbedrijven in diverse activiteiten (productie, opslag, handel, 
import/export, transport) in het kader van kwaliteitsnormen in productiemethodes en 
voedselveiligheid (FCA, ACS, Fami-QS, …). 

 Je bepaalt je agenda zelf. Je maakt zelf de afspraken voor klantbezoeken op basis van de voor 
jou opgemaakte jaarplanning.  

 Je staat in voor de auditrapportering en opvolging van de bedrijven die door jou ge-audit worden 
en ondersteunt jouw klanten in het beantwoorden van hun normtechnische vragen.   

 Je blijft op de hoogte van de recente wetgeving rond diervoeder. 

 Je wisselt regelmatig je kennis en praktijkervaring uit met je collega’s auditoren.  

 Een team technisch experten ondersteunt jou bij de implementatie van nieuwe wetgeving, 
aanpassingen in wetgeving of in het beantwoorden van specifieke technische vraagstukken.  

 In deze rol rapporteer je aan de Manager Food/Feed afdeling. 
 
 

Profiel 
 
Kwaliteit + Service = Voedselveiligheid 
 
Functie-eisen  
 

 Bachelor of Masterdiploma in een wetenschappelijke richting (bio-ingenieur, biochemie, 
farmaceutische wetenschappen, dieetleer, voedingsmiddelentechnologie, agro biotechnologie, 
industrieel ingenieur, etc.) of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt minimum 5 jaar beroepservaring waarvan minimum 2 jaar in voeding en/of diervoeder. 

 Goede kennis van Windows: MS-office, Outlook, databanken. 

 Mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal en een goede professionele 
vaardigheid van de Franse taal. Je kan je ook uitdrukken in het Engels. 
 

 
Competenties  
 

 Analytisch en procedurematig. 

 Constructief, je denkt steeds in oplossingen. 

 Kritisch en neutraal maar steeds klantgericht. 

 Goede administratieve maar zeker ook communicatieve vaardigheden. 

 Een flinke portie verantwoordelijkheidszin. 



 

 
 
 
Standplaats 
 
Home office en op kantoor in Berchem. De regio in België waarin je actief bent wordt is ten westen van 
de as Antwerpen/Brussel.  

 
 
Aanbod   
 

 Een deeltijdse of voltijdse functie (minimaal 80%) in een bedrijf met een informeel karakter waar 
veel aandacht besteed wordt aan het welzijn van de medewerkers en aan een goede work life 
balance.  

 Je komt terecht in een hecht team binnen een dynamisch, snelgroeiend, ecologisch en 
internationaal kader. 

 Glijdend uurrooster en mogelijkheid tot deels thuiswerk. 

 Een doorgedreven interne opleiding aangepast aan jouw ervaring. 

 Een marktconform salaris met mogelijkheid tot bedrijfswagen, maaltijdcheques, 
groepsverzekering, bonus (winstdeelname), laptop en gsm.   
 

 
Reageren  
 
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.be. Voor meer informatie kun je terecht 
bij Nathalie Platevoet op +32 483 59 67 98. Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op 
https://www.tuv-nord.com. TÜV NORD Integra heeft de werving en selectie voor de vacature Auditor 
Feed exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit 
van de procedure. 
 
 
  

https://www.tuv-nord.com/

