
 

 

 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 
VOEDSELKETEN 

 

 Controleur(M/V/X)  

 voor de Lokale Controle Eenheid  

West-Vlaanderen 

 
Type contract: Startbaanovereenkomst 
Periode: een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) 
Plaats tewerkstelling: Koning Albert I laan 122, 8200 BRUGGE 
 
 

JOBINHOUD  
 

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van geprogrammeerde of niet-
geprogrammeerde controles van technische installaties, documenten, goederen en 
diensten met als doel na te gaan of de nationale en Europese wetgeving wordt 
gerespecteerd. Deze controles hebben als hoofddoel het verzekeren van de veiligheid van 
de voedselketen en de bescherming van mensen, dieren en planten.  

• Je oefent controles uit voor het afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen. 
Je staat ook in voor de verdere opvolging.  

• Je ziet er op toe dat de Europese en nationale wetgeving juist wordt geïnterpreteerd 
om aldus duidelijk advies te kunnen geven binnen het team.  

• Je werkt samen met de andere besturen of met de regionale en lokale overheden om 
de controles in hun geheel te optimaliseren.  

• Je geeft waarschuwingen, je stelt processen-verbaal op, je neemt goederen in beslag, 
je neemt maatregelen die tot sluiting van de inrichting kunnen leiden indien je 
vaststelt dat de wetgeving niet werd nageleefd.  

• Je voert controles uit onder coördinatie van de verantwoordelijke van de betrokken 
dienst, op eigen initiatief of op basis van een klacht, na een voedselvergiftiging, in het 
kader van de uitvoering van het controleplan, op basis van een toelatingsaanvraag of 
een vernieuwing ervan.  

• Je organiseert op een min of meer autonome manier je activiteiten bij operatoren. Je 
besteedt het grootste deel van je tijd aan de controles die je alleen of in team uitvoert 
(bemonstering, uitvoeren van tests, interpreteren van analyseresultaten, 
hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, uitvoeren van audits, 
…).  

• Je staat in voor het administratief vervolg van deze taken (opstellen van 
inspectieverslagen, waarschuwingen, klassering, verslaggeving).  

• Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering en ISO 17020 accreditatie. Je volgt 
bestaande procedures en stelt verbeteringen voor.  
 

► DE UITOEFENING VAN DEZE FUNCTIE VERGT ONREGELMATIGE WERKUREN EN HET 

GEBRUIK VAN EEN EIGEN VOERTUIG. HET GEBEURT WEL EENS DAT JE ’S AVONDS OF IN 

HET WEEKEND CONTROLES DIENT UIT TE VOEREN.  

 

 
 
 
 
 



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 creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door 
bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

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

 

=== Technische competenties === 

• Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. 
• Je hebt een goede algemene kennis van de traceerbaarheid, meldingsplicht, 

autocontrole, HACCP(Hazard Analysis Critical Control Points) en GHP(Goede 
Hygiëne Praktijken).  

• Je hebt een basiskennis van de Europese en nationale wetgeving inzake 
voedselveiligheid en van de voornaamste principes van de kwaliteitssystemen 
(ISO9001, ISO17020) 

 
 
Opgelet! De competentie stress beheren en de mondelinge 

communicatievaardigheden worden als superbelangrijk voor de job beschouwd. 

Deze wegen dan ook harder door in de eindscore. Een goede motivatie is ook 

noodzakelijk. 
 

 
=== Diploma === 

Bachelordiploma in één van de volgende domeinen: 

 

• Agro -en biotechnologie 

• farmaceutische en biomedische laboratoriumtechnieken 

• biomedische wetenschappen 

• land en bosbeheer 

• chemie 

• biochemie 

• milieu 

• biologie 

• landbouwkunde 

• biotechnologie 

• tuinarchitectuur. 

• voedings -en dieetkunde 

 

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

WERKGEVER  
 

Er zijn een aantal vacante betrekkingen bij de Lokale Controle Eenheid (LCE) West-
Vlaanderen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV).  
 
Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een 
indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun 
autocontrolesysteem.  
 
 



De drie diensten of sectoren zijn:  

1. de sector primaire productie: plantaardige en dierlijke sector, met inbegrip van 
de slachthuizen.  

2. de sector transformatie: de controles vinden plaats in uitsnijderijen, fabrikanten 
van levensmiddelen van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong, bedrijven die 
voedingsmiddelen verpakken,...  

3. de sector distributie: omvat de activiteiten van de horecasector, de detailhandel of 
groothandel. 

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 technisch 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). 
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 251,01 EUR wordt voorzien. 
 
Voordelen  

• kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde Lokale Controle 

Eenheid (0,3460 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen  

• 26 dagen verlof per jaar  

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

• gratis hospitalisatieverzekering  

• beschikken over een laptop  

• tussenkomst in de kosten van je internetverbinding  

• tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie  

• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)  

• mogelijkheid om overuren op te nemen  

• allerlei sociale voordelen  

• flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek  

• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart  

 
 
 
 
 
 
 

Solliciteren? 



 

Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, met de vermelding ‘Controleur LCE 
WVL’ in het onderwerp naar het e-mailadres: jannah.dejonge@favv.be.  
 
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 

 

 

 


