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Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - FAVV 

 

CONTROLEUR (m/v/x) – Sector primaire productie – 

 PCE Oost-Vlaanderen 
voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 

JOBINHOUD 

 
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van geprogrammeerde of niet-geprogrammeerde controles 

van technische installaties, documenten, goederen en diensten met als doel na te gaan of de nationale 

en Europese wetgeving wordt gerespecteerd.  

 

Je expertisegebied omvat dierengezondheid, plantengezondheid en de controle van levensmiddelen van 

dierlijke oorsprong, met name de goede hygiënepraktijken en de autocontrole op basis van het Hazard 

Analysis and Critical Control Point (HACCP). 

 

Dit omvat o.a. de volgende taken : 

 

• Je organiseert op een min of meer autonome manier je activiteiten bij operatoren in de 

sector primaire productie meer bepaald in de slachthuizen.  

• Je besteedt het grootste deel van je tijd aan de planning van de ophaling van monsters in de 

slachthuizen en de ophaling zelf samen met het uitleveren van bemonsteringsmateriaal.  

Je staat in voor de administratieve opvolging van deze monsters. 

• Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering en ISO 17020 accreditatie. Je volgt 

bestaande procedures en je kan verbeteringen voorstellingen. 

• Je voert controles(inspecties en monsternames) uit onder coördinatie van de 

verantwoordelijke van de betrokken dienst, op eigen initiatief of op basis van een klacht, na 

een voedselvergiftiging, in het kader van de uitvoering van het controleplan, op basis van 

een toelatingsaanvraag of een vernieuwing ervan.   

• Je neemt op basis van je vaststellingen de gepaste maatregelen(PV opmaken en 

waarschuwingen). 

 

 

De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren. Het gebeurt wel eens dat je ’s 

avonds of in het weekend controles dient uit te voeren.  

 

De controleur dient dagelijks meerdere verplaatsingen te maken. Personen die geïnteresseerd zijn dienen 

te beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen.  

 

AANBOD 

Minimum aanvangswedde: 22.958,30 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 

reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

 

Een maandelijkse onkostenvoorziening tot 241,36 EUR wordt voorzien.  

 

 

Voordelen 

• kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde provincie (0,3456 EUR) 

en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen  

• 26 dagen verlof per jaar  

• gratis hospitalisatieverzekering die door het FAVV ten laste worden genomen 

• een laptop in bruikleen 

• voordelige GSM tarieven 
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• flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek 

• mogelijkheid om overuren op te nemen 

• uitgebreid opleidingsaanbod  

• allerlei sociale voordelen  

• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart  

 

PROFIEL 

Gedragsgerichte competenties 

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen 

aan de oplossing van conflicten tussen collega's.   

• Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken 

op een systematische manier uit te voeren.  

• Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden 

en constructief om te gaan met kritiek.  

Technische competenties 

• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 

Opgelet! De competenties in het vet, worden als superbelangrijk voor de job beschouwd. Deze 

wegen dan ook harder door in de eindscore. Een goede motivatie is ook noodzakelijk. 

 

Diploma 

 

Je beschikt over een diploma middelbaar onderwijs. 

 

Daar het een startbaanovereenkomst betreft ben je NIET ouder dan 26 jaar. 

 

Niet vereist, wel een troef 

 

• Werken in een multiculturele omgeving spreekt je aan. 

 

WERKGEVER 
Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten : 

 

• de controle, het onderzoek en de keuring van 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, alsook 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 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen op 4 directoraten-generaal : DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene diensten en DG 

Laboratoria. 

 

DG Controle FAVV heeft vijf provinciale controle eenheden (PCE) in Vlaanderen en één in Brussel. Je 

wordt tewerkgesteld in de sector PRIMAIRE PRODUCTIE van de PCE OOST-VLAANDEREN.  
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Elke PCE bestaat uit drie diensten, gecreëerd op basis van een rangschikking van alle operatoren actief in 

de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem.  

 

De drie diensten of sectoren zijn:  

1. de sector primaire productie: plantaardige en dierlijke sector, met inbegrip van de 

slachthuizen 

2. de sector transformatie: de controles vinden plaats in uitsnijderijen, bedrijven die 

voedingsmiddelen verpakken,... 

3. de sector distributie: omvat de activiteiten van de horecasector, de detailhandel of 

groothandel…  

 

SOLLICITEREN ? 

 

Stuur een cv en motivatiebrief, per e-mail, met vermelding “Controleur primaire productie” in het 

onderwerp naar jannah.dejonge@favv.be.   

 

Meer info over de JOBINHOUD? 

Magda VAN CAUWENBERGHE – sectorhoofd primaire productie PCE Oost-Vlaanderen 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Tel.: 09/210.13.51 

E-mail: magda.vancauwenberghe@favv.be 

 

Meer info over de SELECTIEPROCEDURE? 

Jannah DE JONGE – Selectiedeskundige  

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Tel.: 02/211.88.42 

E-mail: jannah.dejonge@favv.be 

 

 

 

 

 


