
 

 

 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 

Seizoenspersoneel (M/V/X)  

 voor de Lokale Controle Eenheid Antwerpen 

 
Type contract: Startbaanovereenkomst 

Periode: juli en augustus  

Plaats tewerkstelling: Kaai 198 Vossenschijnstraat z/n 2030 Antwerpen 
 

 

JOBINHOUD  
 

Je staat in voor een gevarieerd aantal administratieve taken ter ondersteuning van een dienst of 
persoon om medewerkers en de organisatie in zijn geheel optimaal te laten functioneren. 
 
Dit omvat o.a. volgende taken: 
 

• Je verleent administratieve hulp in samenwerking met enthousiaste collega’s ; 
• Je bereidt dossiers voor en klasseert deze ; 
• Je beheert agenda’s van verschillende medewerkers ; 
• Je organiseert en belegt vergaderingen ; 
• Je verwerkt inkomende en uitgaande briefwisseling ; 
• Je stelt verslagen van interne vergaderingen op ; 
• Je maakt dossiers klaar en bezorgt ze aan de juiste personen ; 
• Je werkt databanken bij en voert gegevens in binnen de gestelde termijnen. 

 
=== Meer info over de jobinhoud?=== 
Naam: Marc BELIËN 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)  
Tel.: 03/2022766 
E-mail: marc.belien@favv.be   

 

COMPETENTIES 
 

=== Gedragsgerichte competenties === 

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt 
verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties. 

• Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en 
constructief om te gaan met kritiek. 

• 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. 

 
 

=== Diploma === 

Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma in office management of gelijkwaardig  
 
► DAAR HET EEN STARTBAANOVEREENKOMST BETREFT, BEN JE NIET OUDER DAN 26 JAAR. 
 
 
 



WERKGEVER  
 

Er is één vacante plaats voor de functie van seizoensmedewerker voor de maanden juli en 
augustus binnen de Lokale Controle Eenheid (LCE) Antwerpen(Kaai 198 Vossenschijnstraat z/n 
2030 Antwerpen) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN  
 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als administratief deskundige (niveau B 
– houder van een bachelor diploma) met een bruto maandwedde van 2252,30 EUR.   
 
=== Voordelen === 

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
• glijdende werkuren in een 38-uren week 
• werken in een dynamische en aangename omgeving 

 

 

 

Solliciteren? 
 

Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, met de vermelding ‘seizoensmedewerker LCE 
Antwerpen’ in het onderwerp naar het e-mailadres: jannah.dejonge@favv.be. Solliciteren kan 
uiterlijk tot en met 30/06/2017. 
 
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) 
 
Adres gegevens  
Meer info over de 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 

 

 

 


