
 

 

 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN 
 

 Expert selectie en rekrutering (M/V/X)  

  

 
Type contract: Startbaanovereenkomst 

Periode: een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) 

Plaats tewerkstelling: Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel (FSC) 

 

 

JOBINHOUD  
 

Als selectiedeskundige kom je bij de dienst Start & Move terecht in een dynamisch team 

waar samenwerken en communicatie centraal staan. Je werkt autonoom en bent 

verantwoordelijk voor je eigen planning, maar je kan wel steeds rekenen op hulp en advies 

van je collega’s. 

 

Je staat in voor de selectie en rekrutering van statutaire en contractuele ambtenaren 

voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), zowel via 

interne als externe weg (interne mobiliteit, bevordering, promotie, federale interne markt, 

externe publicatie). Hierdoor zorg je er mee voor dat het personeelsplan wordt uitgevoerd 

rekening houdend met de prioriteiten van de organisatie en binnen het reglementaire 

kader.  

 

Je bepaalt samen met de klant het functieprofiel en de gebruikte selectietesten. Je plant en 

beheert de volledige selectieprocedure en je bent juryvoorzitter tijdens de interviews. Na 

de selectie zorg je voor de administratieve opvolging (contracten, besluit,…) en zorg je 

voor het onthaal van de nieuwe medewerkers. 

 

Je voert selecties uit volgens de Selor-methodologie, die je verwerft door een 

doorgedreven “on the job” training én door opleiding. Je doorloopt een certificeringstraject 

bij Seloracadamy dat eindigt met een aantal certificeringstesten. 

 

Je werkt daarnaast ook mee aan kleine of grote projecten. Geef je ook graag eens een 

opleiding of een infosessie? Misschien wil je je liever toeleggen op “employer branding” of 

de sociale mediastrategie? Dat en nog veel meer behoort allemaal tot de mogelijkheden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en 
objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt 
constructieve contacten. 

• 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. 
 

=== Technische competenties === 

• Je hebt een basiskennis van selectie -en interviewtechnieken 
• Je drukt je schriftelijk op een correcte, vlotte en duidelijke wijze uit.  
• Je drukt je mondeling op een correcte, begrijpelijke en genuanceerde wijze uit.  

 
 
Opgelet! De competentie in team werken en de motivatie worden als 

superbelangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de 

eindscore.  

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

• Je werkomgeving is volledig tweetalig. Jouw kennis van het Frans is een pluspunt. 
• Je bent bereid om de nodige opleidingen te volgen, meer bepaald in het kader van 

de Selor-certificatie.  
• Je hebt noties van het competentiemodel van de federale overheid.  

 
 

=== Diploma === 

Bachelordiploma in één van de volgende domeinen: 

 

• sociaal werk-optie personeelswerk. 

• human resources 

• psychologie 

 

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

JAAR. 
 
 

WERKGEVER  
 

Er is 1 plaats bij de dienst Start & Move van de dienst P&O van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV).(Kruidtuinlaan 55, 1000 
Brussel)  
 
De dienst Start & Move (6 personen) maakt deel uit van de dienst P&O en behoort tot het 
directoraat-generaal Algemene Diensten. 

Het directoraat-generaal Algemene diensten heeft als hoofdtaak aan de diensten van de 
gedelegeerd bestuurder en de operationele besturen de beschikbare menselijke, logistieke, 
financiële, ICT en juridische middelen op een zo efficiënt mogelijke manier ter beschikking 
te stellen en de nodige ondersteuning te bieden bij het uitwerken en onderhouden van een 
moderne bedrijfsorganisatie.  

 



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. 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN  
 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (mits goede evaluatie 
verlengbaar) als administratief deskundige (niveau B – houder van een bachelor diploma) 
met de bijhorende weddeschaal (B1).   

 
Loon 

 
Minimum aanvangswedde: 28.119,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de 
huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
 
Voordelen  
 

• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie  

• 26 dagen verlof per jaar 

• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR 

• gratis hospitalisatieverzekering   

• een laptop in bruikleen  

• tussenkomst in je internetverbinding  

• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)   

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer  

• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart  

• mogelijkheid voor een fietsvergoeding  

• allerlei sociale voordelen  

• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer  

• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen  

• kinderopvang tijdens de schoolvakantie  

• werken in een dynamische en aangename omgeving  

• 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 (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel). De planning van de 
selectie zal gecommuniceerd worden na de uiterste sollicitatiedatum van 16 maart 2018.  
 
 
 
 



=== 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.  
 
=== Casus + mondelinge proef (interview) - Ongeveer 60 minuten + 
voorbereidingstijd casus === 

De casus en het interview evalueren 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.  

 

 

Solliciteren? 
 

Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, met de vermelding ‘Expert selectie en 
rekrutering’ in het onderwerp naar het e-mailadres: jannah.dejonge@favv.be. Solliciteren 
kan uiterlijk tot en met 16 maart 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) 
 
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 

 

 

 


