
 
 
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, FSSC, 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) 
 

Kwaliteitsverantwoordelijke 
 

Uw takenpakket:  

 U beheert en onderhoudt het bestaande interne kwaliteitssysteem. U zorgt ervoor dat het blijvend de 
vereisten van de ISO-accreditatienormen dekt en dat het de kwaliteit van onze dienstverlening garandeert. 
Dit alles doet u in overleg met de verantwoordelijken van de diverse technische en ondersteunende 
afdelingen.  

o U onderhoudt de contacten met de accreditatiebureaus en coördineert de accreditatie-audits. 

o Via interne audits checkt u of het kwaliteitssysteem binnen onze organisatie correct toegepast 
wordt.  

o U beoordeelt voorgestelde correctieve acties op hun effectiviteit. 

 U bent contactpersoon voor het TÜV NORD Group corporate kwaliteitssysteem. 

 U rapporteert aan het dagelijks bestuur van TÜV NORD Integra 

 

Wil je meer weten over de functie van Kwaliteitsverantwoordelijke binnen TÜV NORD Integra, klik dan op  deze 
link . 

 

Uw profiel:  

- U behaalde een bachelor of master 

- U communiceert vlot in het Nederlands en Engels.  

- U bent analytisch en ontleedt een probleem tot in de kern om tot de juiste oplossing te komen 

- U hebt een kritische ingesteldheid en beslist op basis van aantoonbare, objectieve elementen 

- U verzoent de theorie met de dagdagelijkse praktijk 

- U werkt graag in een dynamische organisatie en kan vlot omgaan met verandering 

- U heeft minimaal 5 jaar werkervaring in ISO-kwaliteitssystemen, procedures en processen. 

- U bent gebeten door kwaliteit en wil binnen een dienstverlenende organisatie graag meewerken aan 
verbetering van processen.  

  

https://drive.google.com/file/d/177Ki2mRORQJmZTwDZ8KxopRsa6a4ck5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177Ki2mRORQJmZTwDZ8KxopRsa6a4ck5r/view?usp=sharing


 
Wij bieden: 

- Snelle indiensttreding 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur (80% mogelijk) 

- Een marktconform loon, maaltijdcheques, bonus (winstdeelname), groepsverzekering, portable en gsm. 

- Een doorgedreven interne opleiding. 

- Een uitdagende job met impact. 

- Een dynamisch, ecologisch gemotiveerd én kwaliteitsbewust team dat werkt in een internationaal kader. 

- Tewerkstelling onmiddellijk aan station Antwerpen-Berchem. 

- Een flexibel werkschema en de mogelijkheid om deels van thuis uit te werken  

 

Bij interesse, gelieve te reageren via CPM, erkend selectie- en wervingsbureau. Mail jouw CV en motivatiebrief naar 
CPM, t.a.v. Johan Lauwers (Johan.lauwers@cpm-hrm.be). Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je 
terecht op volgend telefoonnummer: 03/218.69.27. CPM behandelt jouw sollicitatie met de grootste discretie.  

 
 

mailto:Johan.lauwers@cpm-hrm.be

