FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN

Inspecteur dierenarts (m/v/x) voor de Lokale Controle
Eenheid(LCE) Brussel
Type contract: Startbaanovereenkomst
Plaats tewerkstelling: LCE Brussel (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel)

JOBINHOUD

Je expertisegebied omvat hoofdzakelijk de controle van levensmiddelen van dierlijke
oorsprong en levende dieren, met name de goede hygiënepraktijken, de autocontrole op
basis van het Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), traceerbaarheid,
dierziekten en geneesmiddelen voor dieren. De controles betreffen zowel vlees, vis als
levende dieren.
Je belangrijkste taken zijn:

•

Je voert controles uit op het terrein en je neemt ter plaatse de noodzakelijke
maatregelen: waarschuwing, proces verbaal, inbeslagneming, sluiting,…

•

Je zorgt voor de kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van controles en de
desbetreffende rapportering.

•

Je biedt de nodige ondersteuning aan de verantwoordelijken van de LCE (Lokale
Controle Eenheid) en je biedt technische ondersteuning aan controleurs.

•

Je geeft de nodige uitleg aan de toezichthoudende autoriteiten (politie, parket,...)
en aan operatoren over de wetgeving, de objectieven en de doeleinden van het
FAVV.

•

Je actualiseert je kennis van de wetteksten, reglementering en de bestaande
rechtspraak inzake de voedselveiligheid.

•

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. Het gebeurt wel eens dat je
’s avonds of in het weekend controles dient uit te voeren.
De controleur dient dagelijks meerdere verplaatsingen te maken. Personen die
geïnteresseerd zijn dienen te beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen.
Meer info over de jobinhoud?
Kato MENNENS – Sectorhoofd Transformatie LCE Brussel
Tel.: 02/211.91.40
E-mail: kato.mennens@favv.be
Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden?
Jannah DE JONGE – Selectie en rekrutering
Tel.: 02/211.88.42
E-mail: jannah.dejonge@favv.be

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 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 je mening en ideeën te delen en door
bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

=== Technische competenties ===

•
•
•

Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
Je hebt een goede algemene kennis van de regelgeving in verband met
levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vis en vlees), levende dieren en hun
gezondheid.
Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de
controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht,
autocontrole, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), risico's
verbonden met de voedselketen.

Opgelet! De competentie in het vet, wordt als superbelangrijk voor de job beschouwd. Deze
weegt dan ook harder door in de eindscore. Een goede motivatie is ook noodzakelijk.

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

•
•

Werken in een multiculturele omgeving spreekt je aan.
Je werkomgeving is volledig tweetalig. Actieve kennis van het Frans is dus een
pluspunt.

=== Diploma ===
Diploma Master in diergeneeskunde (basisopleiding van 2de cyclus) uitgereikt door een
Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
► DAAR HET EEN STARTBAANOVEREENKOMST BETREFT, BEN JE NIET OUDER DAN 26
JAAR.

WERKGEVER
Er is 1 plaats binnen de Lokale Controle Eenheid(LCE) te Brussel (Kruidtuinlaan 55, 1000
Brussel) van het bestuur Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen(FAVV).
Voor elk van de 10 provincies en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een controleeenheid die de controles op het terrein uitvoert.
Elke LCE bestaat uit drie diensten, gecreëerd op basis van een rangschikking van alle
operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem.
De LCE Brussel bestaat slechts uit 2 sectoren namelijk: de sector transformatie (die ook
enkele operatoren uit de primaire sector controleert) en de sector distributie. Als inspecteur
dierenarts zal je tewerkgesteld worden binnen de sector transformatie.

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.

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.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A – houder
van een master diploma) met de bijhorende weddeschaal (NA11). In geval van een
positieve evaluatie, kan het contract verlengd worden.
Minimum aanvangswedde: 36.613,99 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 provincie
(0,3460 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
26 dagen verlof per jaar
professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
gratis hospitalisatieverzekering
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

SELECTIEPROCEDURE
De selectieproef(interview) wordt georganiseerd door het FAVV. Deze proef vindt plaats in
het gebouw van het hoofdbestuur, gelegen te Kruidtuinlaan 55,1000 Brussel. De planning
van de selectie zal gecommuniceerd worden na de uiterste sollicitatiedatum van
25/09/2017.
=== 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.
Interesse in deze jobaanbieding ? Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, met
de vermelding “Inspecteur Brussel” in het onderwerp naar jannah.dejonge@favv.be.
Solliciteren kan uiterlijk tot en met 25/09/2017.
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)

