Schouten Certification
zoekt enthousiaste mensen voor de functie van

kandidaat auditor diervoeders
Schouten Certification is een onafhankelijke certificatie instelling, die diervoeder- en
levensmiddelenbedrijven ondersteunt met objectieve en deskundige audits.
Met 25 medewerkers levert Schouten Certification diensten aan bedrijven in 30 landen op het
gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en specifieke marktvoorwaarden. Waar mogelijk
nemen wij alle marktvoorwaarden mee in één audit waardoor de belasting voor bedrijven tot een
minimum beperkt blijft.
Schouten Certification voert audits uit voor onder meer de volgende marktvoorwaarden:
 GMP+ FSA / FRA
 FCA OVOCOM
 Autocontrolegids diervoeders
 SecureFeed
 BEMEFA Lastenboek Plantaardige mengvoeders
 VLOG NON-GMO
 KAT
Werken bij Schouten Certification brengt een hoge mate van vrijheid, eigen initiatief en
verantwoordelijkheid met zich mee. Als (kandidaat) auditor moet je bereid zijn om een deel van je
(werk)tijd te investeren in reizen. Kandidaat auditoren helpen ervaren auditoren te toetsen of
bedrijven voldoen aan wetgeving en normen, wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet.
De rol van onze (kandidaat) auditoren mag niet worden onderschat bij het onafhankelijk toezicht
in de keten. Het is van groot belang dat (kandidaat) auditoren samenwerken aan continue
ontwikkeling van kennis, vaardigheden en prestaties. Progressie bereik je zelden alleen.

Wie zoeken wij?
Enthousiaste jonge mensen uit de diervoedersector die hun ervaring willen inzetten bij het
uitvoeren van audits. Ook jonge mensen die weinig ervaring in de diervoedersector hebben maar
bijvoorbeeld afkomstig zijn uit een agrarisch of veehouderijgezin of een diervoeder gerelateerde
opleiding gevolgd hebben, komen in aanmerking voor deze functie. Kandidaat auditoren krijgen
eerst een gedegen (interne) opleiding en inwerkprogramma. Daarna ga je in teamverband audits
uitvoeren in binnen- en buitenland. Jezelf ontwikkelen en het delen van kennis vinden zo
doorlopend plaats. De jaarlijkse opleidingen verzorgen we over het algemeen zelf, de jaarlijks
terugkerende examens worden georganiseerd door externe partijen (schemabeheerders).
Functie eisen voor een kandidaat auditor
 een agrarische of levensmiddelenopleiding (minimaal HBO of post secundair niveau)
 werkervaring in de diervoeder- of daaraan direct verwante sector
 afkomstig uit een agrarisch of veehouderijgezin
 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 flexibel inzetbaar met langere werkdagen (reistijden) in binnen- en buitenland
 bij voorkeur in het bezit zijn van een auto
 bij voorkeur woonachtig binnen 1 uur rijden van de grens tussen Vlaanderen en Nederland
 bereid zijn om (gedeeltelijk via zelfstudie) kennis van wetgeving en
voedselveiligheidssystemen op te bouwen
 bereid zijn om (gedeeltelijk via zelfstudie) de opleiding IRCA Lead Auditor Kwaliteit of
Levensmiddelen te behalen
Ben je enthousiast en bereidwillig om in jezelf te investeren maar voldoe je nog niet aan onze
voorkeurseisen, schroom dan niet om te reageren om je motivatie in een persoonlijk gesprek toe
te kunnen lichten.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf
met een klein, flexibel en hecht team. Een dienstverband voor de periode van 12 maanden met
goede kans op verlenging.
Informatie & sollicitatie
Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over deze uitdagende functie, neem dan contact op met
Evert van de Pest via +31 (0)183 446380. Wil je solliciteren, stuur ons dan je motivatie en CV voor
1 juni 2018 toe. Je kunt deze sturen naar info@schoutencertification.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

