
 

 

 

Ons bedrijfsmotto “Uw kwaliteitsgarantie in certificatie” is voor ons geen loze belofte. Met onze jarenlange ervaring in 

het inspecteren en certificeren van land- en tuinbouwbedrijven, staan wij onze klanten met veel enthousiasme en 

expertise bij in het behalen van het gewenste certificaat.  

Wij zijn actief in de ganse agrarische sector van de groente- en fruitteelt, akkerbouw, loonwerk, vleesproductie, 

melkvee, eieren tot en met de sierteelt en boomkwekerijen. Ons werkgebied ligt niet enkel in België, maar ook in 

Frankrijk en Nederland voeren wij audits uit. Ons team heeft kennis van zaken en staat met beide voeten stevig in de 

landbouwgrond. 

In het kader van het uitbreiden van onze activiteiten, zijn wij op zoek naar een (m/v): 

INSPECTEUR voor het uitvoeren van audits  

op land- en tuinbouwbedrijven 

Jouw profiel: 

 Je hebt een passie voor de landbouwsector door opleiding of ervaring  

 Je beschikt minimum over een diploma Bachelor Agro- en Biotechnologie 

 Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring (bij voorkeur in de dierlijke sector) 

 Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands – kennis van het Frans is een pluspunt 

 Je hebt een rijbewijs type B 

 Je bent graag onderweg (verplaatsingen binnen ons werkgebied maken onderdeel uit van 

de job) 

 Korte, meerdaagse verplaatsingen met overnachting kunnen tot jouw takenpakket 

behoren (enkele dagen per jaar) 

 Je gaat nauwkeurig en objectief te werk 

 Je bent communicatief ingesteld en kan je werk zelfstandig organiseren 

 Je bent klantgericht, leergierig en gedreven 

Wij bieden jou een voltijdse of deeltijdse (80%) job. Tijdens jouw eerste weken zal je grondig opgeleid worden om 

daarna zelfstandig aan de slag te gaan. Bovendien kan je je verwachten aan een aantrekkelijk salarispakket 

(bedrijfswagen, GSM, laptop, maaltijdcheques, onkostenvergoeding, groepsverzekering, enz.) afhankelijk van jouw 

kennis en ervaring.  

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie en zijn benieuwd naar je motivatie en cv, die je kunt sturen naar 

annick.saey@ckcert.eu. Voor meer informatie, kunt u ook steeds telefonisch contact opnemen. 
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