
 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN 
Juridisch deskundige (M/V/X)  

 
Type contract: Startbaanovereenkomst  
Duur contract: een contract van bepaalde duur  
Plaats tewerkstelling: Food Safety Center (FSC), Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel  
                              (zie rubriek werkgever voor meer info omtrent plaats tewerkstelling)  
 
 

JOBINHOUD  
 

Je ondersteunt het team van juristen en verdedigt de belangen van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) door onderstaande opdrachten 

uit te voeren: 

• Je staat in voor de continuïteit van de controles uitgevoerd in het kader van de 
opdrachten van het FAVV waarbij je administratieve boetes voorstelt aan de 
wetsovertreders en, in voorkomend geval, een antwoord geeft op de ingediende 
verdedigingsmiddelen.  

• Je communiceert met de Parketten en past de richtlijnen van het algemeen beleid 

ter zake toe 
• Je verschaft de juristen de nodige documentatie om hen te ondersteunen bij de 

voorbereiding van adviezen inzake kwesties m.b.t. de verschillende rechtsaspecten, 
zowel op vraag van het management en medewerkers van het FAVV, als van externe 
partijen. 

• Je bent belast met de afhandeling en de opvolging van de dossiers over 
financieringsgeschillen bij de bevoegde rechtbanken.  

• Je geeft raad aan de interne klanten en begeleidt ze bij vorderingen en je verzamelt 
de relevante elementen om het dossier samen te stellen. 

• Je ondersteunt op administratief vlak het LOC (Legal Organisation Centre) en het 
secretariaat van de Commissarissen van de administratieve boetes. In deze 

hoedanigheid breng je niet alleen de gegevens in de verschillende applicaties in, 
maar maak je ook queries al naargelang de noodzaak 

• Je beheert de organisatie van een aantal vergaderingen, en je stelt de verslagen op. 
Je optimaliseert het beheer van de gedeelde kalenders. 

• Je bent expliciet belast met de regelgeving en de publicaties in het Belgische 
Staatsblad 

 
=== Meer info over de jobinhoud?=== 

Vrydaghs Christian - directeur juridische dienst 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)  

Tel.: 02/211.88.11 

E-mail: christian.vrydaghs@favv-afsca.be   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/


GEZOCHT PROFIEL  

=== Gedragsgerichte competenties === 

• Je bent betrokken en toont de wil en ambitie om resultaten te boeken en 
verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties. 

• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve 
manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve 
contacten. 

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door 
bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

=== Technische competenties === 
• Je kan jou op een duidelijke en begrijpelijke manier schriftelijk uitdrukken en 

gegevens correct rapporteren.  
• Je beschikt over kennis van de wetgeving en van de reglementering, zowel algemeen 

(Bijvoorbeeld: administratief recht, strafrecht, strafprocedures, publiek en 
constitutioneel recht en vennootschapsrecht) als specifiek voor het Agentschap, 
alsook m.b.t. administratieve boetes. 

=== Niet vereist, wel een troef === 
Je hebt een goede functionele kennis van het Frans 
 
Opgelet! Een goede motivatie is ook noodzakelijk. 
Indien de onderlijnde competenties namelijk ‘in team werken’ en ‘schriftelijk 

communiceren’ niet voldoen aan het vereiste niveau dan kan je niet slagen voor 
deze selectie.  

=== Diploma === 
Een diploma van bachelor in de rechten uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling 
na tenminste 3 jaar studie.  

*Hoe nog deelnemen qua diploma? 
Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-
2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden 
als je het vereiste diploma hebt behaald.  

 
► Daar het een STARTBAANOVEREENKOMST betreft, voldoe je aan de voorwaarden voor 

een “startbaanovereenkomst” en ben je NIET OUDER DAN 26 JAAR. 
 
 

WERKGEVER  
 
Er is één vacante betrekkingen als juridisch deskundige op de juridische dienst van het FAVV 
(FSC, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel). 
 
Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

• De controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun 
grondstoffen in alle stadia van de voedselketen ; 

• De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het 
vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun 
grondstoffen, als ook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden  ; 

• Het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de 
voedselketen uit te oefenen ; 

• De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de 
voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop ; 

• De communicatie met de sectoren en met de consumenten. 

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het FAVV op het Gedelegeerd bestuur 

en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG 
Laboratoria. Je wordt tewerkgesteld binnen DG Algemene diensten. Meer info vind je op 
www.favv.be.  

 

 

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1020
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1020
http://www.favv.be/
http://www.favv.be/


WIJ BIEDEN  

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (verlenging mits goede evaluatie) 

als juridisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B1). Minimum 

aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 

reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

=== Voordelen === 
• Gratis hospitalisatieverzekering. 
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer  

• Mogelijkheid voor een fietsvergoeding. 
• 26 verlofdagen vanaf het eerste werkjaar. 
• Maaltijdcheques van 8 EUR of bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen. 
• Tussenkomst in de kosten van je internetverbinding  
• Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie. 
• Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren). 

• Allerlei sociale voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart 
• Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen. 
• Glijdende werkuren in een 38-uren week. 

SELECTIEPROCEDURE 

De selectieproef (case + interview) wordt georganiseerd door het FAVV. Deze proef vindt 
plaats op het hoofdbestuur, in het Food Safety Center gelegen op de Kruidtuinlaan 55, 1000 
Brussel.  
 
=== Cv-screening ===  
Indien het aantal kandidaten het rechtvaardigt, zal er een cv-screening worden 
georganiseerd alvorens de selectieproef plaatsvindt. Alleen de kandidaten die voldoen aan 
de functievoorwaarden kunnen verder deelnemen aan de selectieprocedure.  
 

=== Mondelinge proef + Casus === 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 
‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Jouw motivatie, interesse en voeling 
met het werkterrein worden eveneens bevraagd. 

Ter info: deze selectieproef kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze 
zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met de informatie en de documenten. 

• Gelijke kansen en diversiteit 
Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je beroep doen op redelijke 
aanpassingen voor deze selectieprocedure. Voor verdere informatie kan je terecht bij het 
contactpersoon van deze selectie.   

• Laureatenlijst  
Je wordt aangeworven op basis van het aantal vacante plaatsen en indien je voldoet aan de 
functievoorwaarden. Wanneer je voor deze selectie slaagt en niet als eerste wordt 
aangeworven, kom je op de laureatenlijst te staan. Deze lijst kan 1 jaar geconsulteerd 
worden bij een nieuwe vacante plaats.   

• Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden? 

Inge PYCK – Selectie en rekrutering  
Tel.: 02/211.89.99 
E-mail: inge.pyck@favv-afsca.be 
 

 HOE SOLLICITEREN? 

Interesse in deze jobaanbieding ?  

Mail een recente cv en motivatiebrief met de vermelding “JURIST – SBO19014” in het 
onderwerp naar inge.pyck@favv-afsca.be.  

Heb je interesse in de functie maar ben je in niet beschikbaar tijdens de selectieperiode, dien 
toch je kandidaatstelling in. Het is mogelijk dat wij later een nieuwe sessie organiseren, al 
naargelang het aantal kandidaten.    
 

Opgelet! Enkel de kandidaten die aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst 
voldoen kunnen deelnemen aan deze selectie.  
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1020 

 

 

http://www.fedplus.be/
mailto:inge.pyck@favv-afsca.be
mailto:inge.pyck@favv-afsca.be
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1020
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1020

