
 

 

 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 
VOEDSELKETEN 

 

Expert controlebeleid (m/v/x)  

 
Type contract: Startbaanovereenkomst  
Plaats tewerkstelling: FSC – Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel 
 

 

JOBINHOUD  
 

Je stelt autocontrolegidsen op om de bedrijven te helpen om hun autocontrolesysteem in 
te voeren. Je bedenkt en werkt regelgevingen en controleprogramma’s uit met betrekking 
tot de verschillende door Controlebeleid beheerde gebieden (autocontrole, eetwaren, 
certificering,…). Je beoordeelt de door de sectoren ontwikkelde instrumenten. Je beoordeelt 
en verwerkt de controleresultaten. Je rapporteert en doet hierover mededelingen aan de 
betreffende partners of stakeholders. Je draagt bij tot de vertegenwoordiging van het FAVV 
op internationale fora met betrekking tot de besluitvorming in de referentiegebieden die 
onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen. Je draagt bij tot de evaluatie van de 
risico’s in de voedselketen.  
 
Dit omvat o.a. meerdere van de volgende taken : 

• Je analyseert bestaande regelgeving en vergelijkt deze met de door het FAVV 
vastgelegde doelstellingen;  

• Je ontwerpt teksten, procedures, gidsen, audittools, omzendbrieven, 
reglementering en wetgeving en stelt deze voor aan het FAVV of je bereidt de 
risicobeoordeling en de ontwerpadviezen voor in samenwerking met het 
Wetenschappelijk Comité;  

• Je zoekt naar en analyseert wetenschappelijk onderbouwde informatie;  

• Je bent in staat om gegevens kritisch te analyseren en te toetsen aan de 
verworven kennis op het gebied van biologische of chemische gevaren in de 
voedselketen;  

• Je volgt de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op in jouw vakgebied;  

• Je valoriseert de werkzaamheden van het FAVV, de directie-generaal of het 
Wetenschappelijk Comité en draagt bij tot de verspreiding van de informatie in 
binnen- en buitenland;  

• Je ontwerpt en werkt controle- en bewakingsprogramma’s uit alsook preventie- en 
opsporingscampagnes, nauwkeurige controleprocedures, controlelijsten, 
leidraden,… ;  

• Je overlegt intern en extern om zo de haalbaarheid van ontworpen teksten, 
procedures, omzendbrieven, reglementering en wetgeving te onderzoeken;  

• Je informeert de Europese en nationale autoriteiten over de controle- en 
bewakingsplannen en -programma’s alsook over de lopende en geplande 
preventie- of opsporingscampagnes;  

• Je draagt bij tot de uitbouw van nationale en internationale contacten;  

• Je fungeert als contactpersoon en vertegenwoordiger van het FAVV voor de 
gebieden waarmee je wordt belast binnen relevante nationale en internationale 
fora;  

• Je stelt rapporten op m.b.t. de activiteiten van het FAVV;  

• Je bepaalt de interne, de externe en inclusief de budgettaire impact van je 
voorstellen.  



Meer info over de jobinhoud? 

Katrien BEULLENS – Expert Transformatie en Distributie van levensmiddelen 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Tel.: 02/211.87.15 

E-mail: KATRIEN.BEULLENS@FAVV.BE  

 

 

Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden? 

Jannah DE JONGE – Selectie en rekrutering  

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Tel.: 02/211.88.42 

E-mail: jannah.dejonge@favv.be 

 

 

 

COMPETENTIES 
 

=== 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 beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de 
verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  

• Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses 
en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu 
nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.  

• Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op 
op basis van jouw expertise. 

=== Technische competenties === 

• Je beschikt over basiskennis van autocontrolesystemen, GHP en HACCP 

 
Opgelet! De competentie 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. 

 

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

 

• Je bent in staat om vakliteratuur in de andere landstaal en in het Engels te 

begrijpen, analyseren en synthetiseren. 
 

=== Diploma === 

Je beschikt over een diploma van licentiaat/master erkend en uitgereikt door de Belgische 

universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de 

studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de 

Gemeenschappen ingestelde examencommissies in één van de volgende richtingen:  

� Bio-ingenieur (alle specialisatie) 

 

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

JAAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 



WERKGEVER  
 

Er is 1 vacante betrekking als “Expert controlebeleid” binnen DG Controlebeleid van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op het hoofdbestuur 
te Brussel.  
 
De essentiële opdrachten van het Bestuur van het Controlebeleid bestaan uit :  

• de uitwerking van de wetgeving waarbij de administratieve vereenvoudiging en de 
kwaliteit van de reglementaire teksten een topprioriteit zijn;  

• de vertegenwoordiging van het FAVV bij de Europese Commissie, de Raad en 
andere internationale fora;  

• het programmeren van de monsternemingen, de analyses en de inspecties;  

• de rapportering van de resultaten van deze programmering aan de regering, de 
sectoren, het publiek en diverse Europese en internationale instanties;  

• de wetenschappelijke en administratieve ondersteuning van het Wetenschappelijk 
Comité (risico-evaluatie);  

• de opvolging van de autocontrolegidsen en van de implementatie van gevalideerde 
autocontrolesystemen;  

• de opvolging van FVO-missies;  

• de contacten met de belanghebbenden waaronder andere overheden en de 
sectoren;  

• de uitvoering van diverse andere opdrachten waaronder het verzorgen van de 
internationale relaties.  

Deze opdrachten worden in het bijzonder toevertrouwd aan 3 sectorale directies :  

• Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten;  

• Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten;  

• Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen.  

Het bestuur Controlebeleid vertegenwoordigt België op tal van internationale fora en draagt 
op die manier bij tot de internationale uitstraling van het FAVV. De belangrijkste 
internationale fora zijn : het Permanent Comité voor de Voedselketen en de 
Dierengezondheid van de Europese Commissie; het Permanent Fytosanitair Comité; de OIE 
en de vergaderingen van de veterinaire diensthoofden (CVO); de vergaderingen van de 
diensthoofden plantenbescherming (COPHS) en de vergaderingen van de hoofden van de 
voedselagentschappen.  

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 het Gedelegeerd bestuur en 4 directoraten-generaal: DG 
Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.  

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN  
 



Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A – houder 
van een master diploma) met de bijhorende weddeschaal (NA21). In geval van een 
positieve evaluatie, kan het contract verlengd worden. 

Minimum aanvangswedde: 42.458,72 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de 

huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

 

 

 

Voordelen 

• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie  

• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)  

• gratis hospitalisatieverzekering  

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer  

• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart  

• mogelijkheid voor een fietsvergoeding  

• Tussenkomst in de communicatiekosten  

• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer  

• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdscheques  

• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen  

• kinderopvang tijdens de schoolvakantie  

• professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden   

• glijdende werkuren in een 38-uren week.  

 

 

SELECTIEPROCEDURE 
 

De selectieproef(interview) wordt georganiseerd door het FAVV. Deze proef vindt plaats in 
het gebouw van het hoofdbestuur, gelegen te Kruidtuinlaan 55,1000 Brussel. De planning 
van de selectie zal gecommuniceerd worden na de uiterste sollicitatiedatum van 
31/12/2016.  
 
=== 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 - Ongeveer 45 minuten === 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 
‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je 
motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Deze selectieproef kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze 
afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en 
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.  

 



Interesse in deze jobaanbieding ? Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, 
met de vermelding “Expert controlebeleid” in het onderwerp naar jannah.dejonge@favv.be. 
Solliciteren kan uiterlijk tot en met 31/12/2016. 
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) 

 

 

 


