
Bijkomende proef 

voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

 

Deze selectie is een bijkomende proef. Enkel personen die 

geslaagd zijn voor het examen 

medewerker

kunnen deelnemen aan deze selectie. 

 

Jobinhoud 

Algemene taken administratie: 

 

● Je behandelt inkomende en uitgaande briefwisseling

● Je kopieert documenten en 

● Je bezorgt anderen het benodigde materiaal

● Je stelt standaard  -en gepersonaliseerde brieven op voor de dienst

● Je verzamelt documenten om 

● Je neemt telefoons aan en verwijst deze 

● Je neemt boodschappen aan en gee" deze vertrouwelijk door.

 

 

Aanbod 

Je wordt aangeworven als statutair 

Minimum aanvangwedde: 20.831,99

reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

● uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen -jdens de werkuren);

● gratis hospitalisatieverzekering

● gra-s woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;

● voordelen en interessante aanbiedingen via de fed+ kaart;

● mogelijkheid voor een fietsvergoeding

● allerlei sociale voordelen

● mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen;

● glijdende werkuren in een 38

● 26 dagen verlof per jaar; 

● maaltijdcheques of bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

● gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

Bijkomende proef administratief medewerker 

PCE Limburg  

voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen 

eze selectie is een bijkomende proef. Enkel personen die 

geslaagd zijn voor het examen van administratief en technisch 

medewerker niveau D (ANV08018) van de Vlaamse overheid 

kunnen deelnemen aan deze selectie.  

e behandelt inkomende en uitgaande briefwisseling; 

Je kopieert documenten en je verstuurt faxen en e-mails; 

Je bezorgt anderen het benodigde materiaal; 

en gepersonaliseerde brieven op voor de dienst; 

Je verzamelt documenten om deze te klasseren; 

Je neemt telefoons aan en verwijst deze door naar de geschikte persoon; 

● Je neemt boodschappen aan en gee" deze vertrouwelijk door. 

 administratief medewerker (Niv.D). 

9 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 

reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

● uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen -jdens de werkuren); 

ratis hospitalisatieverzekering; 

werkverkeer met het openbaar vervoer; 

● voordelen en interessante aanbiedingen via de fed+ kaart; 

jkheid voor een fietsvergoeding; 

● allerlei sociale voordelen; 

● mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen; 

en in een 38-uren week; 

 

maaltijdcheques of bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen; 

● gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

 

 niveau D – 

voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

eze selectie is een bijkomende proef. Enkel personen die 

van administratief en technisch 

de Vlaamse overheid 

EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 



 

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 beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid 

op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

● Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert 

hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 

Procedure 

 

Deze selectie is een bijkomende proef. Enkel personen die geslaagd zijn voor het examen administratieve en 

technische medewerkers niveau D van de 

 

Tijdens het selectiegesprek worden 

motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Werkgever 

Het FAVV heeft als missie te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met 

het doel de gezondheid van de consumenten, dieren en planten te beschermen.

Het FAVV tracht deze missie na te leven aan de hand van de volgende 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 produc-e, 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 integra-e en de uitwerking van traceer

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 

diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

 

Je wordt tewerkgesteld binnen de PCE Limburg van het bestuur Controle. 

 

Meer informatie of solliciteren ?  

Solliciteren doe je door een motivatiebrief en cv

 

Jannah De Jonge 

Rekrutering en selectie 

Personeel & Organisatie 

Food Safety Center - 3de verdieping 

Kruidtuinlaan 55 

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 

nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  

Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert 

hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 

Deze selectie is een bijkomende proef. Enkel personen die geslaagd zijn voor het examen administratieve en 

technische medewerkers niveau D van de Vlaamse overheid kunnen deelnemen aan deze selectie(ANV08018).

 de vereiste competenties gemeten. Er worden ook vragen gesteld over je 

motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Het FAVV heeft als missie te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met 

ndheid van de consumenten, dieren en planten te beschermen. 

Het FAVV tracht deze missie na te leven aan de hand van de volgende opdrachten: 

● De controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in alle 

voedselketen. 

● De controle en de keuring van de produc-e, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de 

en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, als ook van de plaatsen waar die 

verrichtingen plaatsvinden. 

erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te 

● De integra-e en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en 

hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop. 

atie met de sectoren en met de consumenten. 

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

het Gedelegeerd bestuur en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene 

DG Controle en DG Laboratoria. 

Je wordt tewerkgesteld binnen de PCE Limburg van het bestuur Controle.  

motivatiebrief en cv door te sturen naar jannah.dejonge@favv.be

3de verdieping  

 

 

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

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

Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert 

Deze selectie is een bijkomende proef. Enkel personen die geslaagd zijn voor het examen administratieve en 

kunnen deelnemen aan deze selectie(ANV08018). 

Er worden ook vragen gesteld over je 

Het FAVV heeft als missie te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met 

● De controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in alle 

● De controle en de keuring van de produc-e, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de 

en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, als ook van de plaatsen waar die 

erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te 

en identificatiesystemen van de voedselproducten en 

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene 

jannah.dejonge@favv.be  



1000 Brussel 

Tel: 02/211.88.42 

e-mail: jannah.dejonge@favv.be  

Solliciteren kan tot en met 10 december 2014december 2014.  

 

 


