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Codiplan/Belbeef zoekt een nieuwe Franstalige adviseur

CODIPLAN, gevestigd te Brussel, heeft als voornaamste taak het beheer
van de Sectorgids Autocontrole voor de dierlijke productie (G-040, module C),
de sectorgids voor dierenwelzijn, en het beheer van het markttoegangsysteem
CodiplanPlus. CODIPLAN is verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als
ook praktische coördinatie van deze kwaliteitssystemen. De leden van CODIPLAN zijn het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en de Fédération Wallonne de l’Agriculture.
BELBEEF, gevestigd te Brussel, is een erkende Branche Organisatie, met als
voornaamste opdracht het beheer van de Belbeef Standaard. Dit is het ketenoverschrijdend
kwaliteitssysteem
in
de
rundvleesproductie.
De leden van BELBEEF zijn o.a. BFA, het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, de Fédération Wallonne de l’Agriculture, Febev, Comeos en de landsbond der beenhouwers.
Momenteel zijn Codiplan en Belbeef op zoek naar een (m/v):
ADVISEUR (FRANSTALIG)
Je functie
Je werkt 50/50 voor CODIPLAN en BELBEEF en wordt de vertrouwensfiguur voor alle partners. Je voornaamste doelstelling voor CODIPLAN is het onderhoud en de implementatie van de Sectorgids Autocontrole voor de dierlijke productie, de CodiplanPLUS lastenboeken en de gids voor dierenwelzijn (Codiplan Animal Welfare).
Voor BELBEEF is de voornaamste doelstelling het onderhoud en de implementatie van de Belbeef Standaard.
Daarenboven sta je voor beide organisaties mee in voor de communicatie (o.a. website, nieuwsbrieven,
infovergaderingen) en het beheer van de databanken met gecertificeerde deelnemers. Je onderhoudt
contacten met overheidsinstanties (FAVV, Gewestelijke diensten voor dierenwelzijn), DGZ en ARSIA,
beroepsfederaties, landbouwers, slachthuizen en uitsnijderijen, certificeringsinstellingen, en andere beheerders van lastenboeken. Je organiseert en neemt deel aan diverse werkgroepen, seminaries, opleidingen en informatievergaderingen.
Jouw profiel
Je genoot een opleiding als dierenarts, bio-ingenieur of industrieel ingenieur uit de richtingen algemene
landbouw, landbouweconomie, dierlijke productie, kwaliteitszorg. Belangrijk is dat je een goed zicht
hebt op de diverse aspecten die een rol spelen op het niveau van de landbouwexploitatie zelf en op de
dierlijke productie in het bijzonder. Enkele jaren relevante ervaring is een pluspunt om de vertaalslag
te kunnen maken van het beleid naar de praktijk. Je werkt op een autonome manier maar toont eveneens een goede teamgeest en ondernemingszin. Een positieve contactvaardigheid, maturiteit en een
analytische geest kenmerken je profiel. Je bezit uitstekende redactionele vaardigheden en beheerst de
kunst
om
wetteksten
en
regelgeving
in
begrijpbare
taal
om
te
zetten.
Je komt in een nationale omgeving terecht dus je bent liefst vlot tweetalig Frans/ Nederlands, of je bent
op zijn minst bereid een ernstige inspanning te doen het Nederlands te leren.
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Ons aanbod
In deze gevarieerde functie krijg je de kans jezelf te ontplooien in een klein team waar jouw bijdrage
nog het verschil kan maken. Een no-nonsense cultuur met aandacht voor collegialiteit en een aangename werksfeer. Tevens wordt er een aantrekkelijk salarispakket met diverse extralegale voordelen
aangeboden.
Interesse? Ben jij de Adviseur waar wij op zoek naar zijn? Overtuig ons en stuur ons je motivatiebrief
en volledige Curriculum Vitae naar vacature@codiplan.be. We behandelen elke vacature met discretie.

