
 

 
 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 

Expert databanken en rapportering (m/v/x)  
voor de dienst P&O 

 
Type contract: Startbaanovereenkomst  
Niveau: B 
Plaats tewerkstelling: Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel 
 
 

JOBINHOUD  
 
Jij zorgt er mee voor dat de enorme hoeveelheid informatie in de personeelsdatabank kan vertaald 
worden in overzichtelijke rapporten en tabellen zodat het management deze informatie kan gebruiken bij 
het nemen van strategische beslissingen. 
 
Je zorgt er verder mee voor dat de personeelsgegevens afkomstig uit verschillende bronnen worden 
verzameld en bewerkt zodat ze kunnen worden doorgestuurd naar andere applicaties. 
 
In het algemeen omvat de functie de volgende taken :  

• Je bedenkt en ontwikkelt rapporten die de juiste en gevraagde informatie weergeven; 
• Je bewaakt mee de kwaliteit van de gegevens in de databank; 
• Je volgt de reguliere interfaces naar de verschillende andere applicaties mee op; 
• Je lost problemen van eindgebruikers gelinkt aan de databank op. 

 
COMPETENTIES 

 

=== Gedragsgerichte competenties ===  

• 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 handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert 
vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 

• 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 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.    

=== Technische competenties === 

• Je hebt zeer goede kennis van Excel, Access (of gelijkaardig); 
• Je bent vertrouwd met het maken van rapporten en query’s. 

 

OPGELET! Een goede motivatie is ook noodzakelijk. 
 

=== Niet vereist, wel een troef === 
• Je hebt een kennis van het Frans; 
• Je bent vertrouwd met personeelszaken. 

 
=== Diploma === 

Je hebt een bachelorsdiploma (of gelijkwaardig) behaald. 
 



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

WERKGEVER  
 

Er is 1 plaats binnen de dienst Personeel en Organisatie (P&O) van het bestuur Algemene diensten van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV). 

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.  

Het Directoraat-generaal van de Algemene diensten (DGAD) heeft een transversale ondersteunende rol 
voor het geheel van de organisatie. Ze verzekert het beheer van het personeel, van het budget, van de 
financiering, van de logistiek, van de ICT en van de juridische dienst van het FAVV. 

De dienst P&O heeft als doel geschikt personeel aan te trekken, te rekruteren, te verwelkomen, te 
motiveren, te oriënteren en te vergoeden en hun ontwikkeling te bevorderen met de beschikbare 
middelen, opdat het FAVV op efficiënte en doeltreffende manier zijn opdrachten kan uitvoeren. 

Door een gepersonaliseerde dienst aan te bieden aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement en 
aan het FAVV in zijn geheel draagt P&O bij tot het realiseren van de missie en de doelstellingen van de 
organisatie, en worden de noden van de medewerkers met die van de organisatie verzoent. 
 

ARBEIDSVOORWAARDEN  
 

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

Minimum aanvangswedde: 27.568,64 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 
reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
=== Voordelen === 

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
• 26 dagen verlof per jaar 
• een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 
• een gratis hospitalisatieverzekering  
• maaltijdcheques 
• tal van tussenkomsten en diensten aangeboden door de Sociale Dienst van het FAVV 
• Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart.  
• Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.  
• Glijdende werkuren in een 38-uren week.  
• Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren). 

 

 
SELECTIETEST  

 

De selectieproef wordt georganiseerd door het FAVV. De planning van de selectie zal gecommuniceerd 
worden na de uiterste sollicitatiedatum van 30/11/2017. 
 
=== 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.  

 
Adres gegevens  
Meer info over de selectieprocedure? 
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
Jan WAELBERS – Attaché P&O 
Food Safety Center 
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
Tel.: 02/211.88.44 
E-mail: jan.waelbers@favv.be  
 

Interesse in deze jobaanbieding ? Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, met 
vermelding “Expert databank en rapportering” in het onderwerp naar jan.waelbers@favv.be. Solliciteren 
kan uiterlijk tot en met 30/10/2017. 
Enkel de kandidaten die in aanmerking komen voor een startbaanovereenkomst kunnen deelnemen aan 
deze selectie.  

 


