
 

 

 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 
VOEDSELKETEN 

 

Dossierbeheerder (M/V/X) 
dienst Financiering  

 
Type contract: Startbaanovereenkomst  
Duur contract: een contract van bepaalde duur van 1 jaar  
Plaats tewerkstelling: Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel 
 
 

JOBINHOUD  
 

Je werkt op een georganiseerde wijze en overeenkomstig de procedures aan het dagelijkse 

beheer van de dossiers met betrekking tot inning van de heffingen, de retributies en de 

kosten van de laboanalyses bij de operatoren die actief zijn in de voedselketen:  

• Je helpt mee aan de opvolging van de jaarlijkse aangifte en het indienen ervan. 

• Je ziet toe op het correct factureren en innen van de aan het FAVV verschuldigde 

bedragen (beheer en opvolging van facturen, verzenden van herinneringen...) en 

meer in het bijzonder het innen van onbetaalde facturen. 

• Je kent betalingsplannen toe en je volgt deze op. 

• Je neemt deel aan punctuele regulariseringacties waar de directie om gevraagd 

heeft. 

• Je beheert de databank. 

• Je behandelt zo vlug mogelijk klachten en geschillen. 

• Je beantwoordt vragen van klanten en je houdt hen op de hoogte van de stand 

van zaken van hun dossiers. 

• Je houdt regelmatig telefonisch contact met de klanten van de dienst Financiering 

of je contacteert hen per mail. 

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

Jacques MOËS– Directeur Dienst Financiering 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)  

Tel.: 02/211.89.02 

E-mail: jacques.moes@afsca.be     

 

COMPETENTIES 

 

=== Gedragsgerichte competenties === 

• Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en 
objectieve manier te begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren 
en constructieve contacten te onderhouden. 

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt 

verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties. 
• 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. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/
mailto:jacques.moes@afsca.be


 

 

=== Technische competenties === 

• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid (telefoon 

beantwoorden en brieven schrijven 
• Je kan Excel gebruiken 

 

=== Niet vereist, wel een troef === 

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office(Word, Excel, Access). 
• Je werkomgeving is volledig tweetalig. Jouw kennis van het Frans is een pluspunt. 

 
Opgelet! Een goede motivatie is ook noodzakelijk. 

 
=== Diploma === 

Je hebt een diploma middelbaar onderwijs  

 
=== Ervaring === 

Je hebt bij voorkeur een diploma of ervaring op het gebied van administratie en/of 
facturatie 
 
 

► DAAR HET EEN STARTBAANOVEREENKOMST BETREFT, BEN JE NIET OUDER DAN 26 

JAAR. 
 

 

WERKGEVER  
 

Er is vacante betrekkingen binnen de dienst Financiering als “Dossierbeheerder” Er zijn 
verschillende vacante betrekkingen binnen de dienst Financiering voor de duur van 1 jaar 
op het hoofdbestuur van het FAVV. De dienst Financiering heeft als opdracht de jaarlijkse 
heffingen te innen die ten laste zijn van alle operatoren die aan een controle van het FAVV 

onderworpen zijn. Deze verstuurt de aangifteformulieren naar de operatoren, behandelt de 
ontvangen aangiftes, maakt de facturen op, verzendt deze en vordert de schulden in. Hij 
int eveneens de retributies, die het FAVV aanrekent voor bepaalde prestaties 
(vleeskeuring, certificaten, audits, aanvraag tot erkenning, …). 
 

Missie van het FAVV   

De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en 
de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier 
en plant. 

 

 
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 Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen 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.  

 



ARBEIDSVOORWAARDEN  
 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar als administratief 

assistent (niveau C – houder van een middelbaar diploma) met de bijhorende weddeschaal 

(C1). 

 

Minimum aanvangswedde: 23.886,11 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de 

huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

 
=== Voordelen === 

• Gratis hospitalisatieverzekering. 

• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 

• 26 dagen verlof per jaar. 

• Maaltijdcheques 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 

• Mogelijkheid voor een fietsvergoeding. 

• Een laptop in bruikleen. 

• Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen. 

• Glijdende werkuren in een 38-uren week. 

• Werken in een dynamische en aangename omgeving. 

 

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT 

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je beroep doen op redelijke 
aanpassingen. Voor verdere informatie kan je terecht bij het contactpersoon van deze 
selectie.   

 
 

Solliciteren?  
 
Adres gegevens  
Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden? 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
Jannah DE JONGE – Selectie en rekrutering  

Food Safety Center 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Tel.: 02/211.88.42 

E-mail: jannah.dejonge@favv.be 

Interesse in deze jobaanbieding ? Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, 
met de vermelding “Dossierbeheerder dienst Financiering” in het onderwerp naar 
job@favv.be. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 31/01/2018. 
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) 
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