www.bfa.be
Belgian Feed Association heeft als missie de belangen van de Belgische mengvoedersector te behartigen op alle beslissings- en overlegniveaus zoals bij
Europese, nationale en regionale overheden evenals bij de regionale, nationale en internationale stakeholders uit de voedselketen. De 160 leden van BFA
(kern- en mengvoederfabrikanten) vertegenwoordigen zo’n 98% van de nationale productie. Mengvoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige
voedermiddelen en valoriseren jaarlijks meer dan 3 miljoen ton bijproducten van de voedingsindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.
Onze sector maakt deel uit van de agrovoedingskolom, wat betekent dat ook de kwaliteit van melk, vlees en eieren bepaald wordt door de mengvoeders. De
basiskwaliteit van het voeder wordt dan weer bepaald door het kwaliteits- en controlesysteem FCA (Feed Chain Alliance - voorheen GMP) binnen elke
schakel van de voedermiddelenkolom, bestaande uit leveranciers van voedermiddelen, handelaren, transporteurs en mengvoederfabrikanten. Meer
gedetailleerde informatie vindt u op www.bfa.be. BFA is dringend op zoek naar een (m/v)BFA is dringend op zoek naar een (m/v)

AGRO ECONOMIST
FUNCTIEBESCHRIJVING

GEWENSTE KWALIFICATIES EN ERVARINGEN

Als Agro Economist bij BFA staat u voornameijk in voor het verzamelen en verwerken van een
veelheid aan gegevens uit de sector en voor het communiceren van de resultaten van de door u
uitgevoerde analyses. U rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur van BFA. Verder kunnen
uw belangrijkste bijkomende taken als volgt beschreven worden :
1. Behandelen van de statistieken met betrekking tot de mengvoeder- en grondstofprijzen evenals
het opstellen van het jaarverslag en het verzorgen van de aangiftes door de leden en het
verwerken van de grondstof- en productiegegevens
2. Beantwoorden van vragen en uitschrijven van veranderingen rond de convenanten van Zink en
Laag-Nutriënten evenals rond het lastenboek plantaardig
3. Behartigen van de dossiers rond het Bemonsteringsplan en SNAP (software pakket voor het
uitsturen van enquêtes) inclusief het verwerken van de bijhorende resultaten
4. Indienen van dossiers voor het Salmonella Fonds voor pluimvee evenals het opvolgen en
rapporteren ivm deze dossiers en de resultaten
5. Behandelen van alle gegevens rond gemedicineerde voeders, verwerken van bevragingen en
uitvoeren van benchmarks
6. Behartigen van het luik “electronische voorschriften” en als essentiële schakel fungeren tussen
dierenartsen en producenten van medicijnen

Voor deze boeiende functie komen enkel kandidaten in aanmerking die een bewezen en sterke affiniteit
bezitten voor de agro-industrie. Ook vormen goede sociale en communicatieve vaardigheden een essentiële
component van een uitstekende kandidatuur. Verder dienen kandidaten te voldoen aan volgende vereisten:
1. Master opleiding in life sciences of economische richtingen (bvb bio-ir agronomie, ind.ing landbouw,
biochemie, biologie, handelswetenschappen, handelsingenieur…)
2. Een uitstekende mondelinge drietaligheid (Ndl, Fr, Eng)
3. Sterke analytische capaciteiten bezitten evenals de passie om het verhaal achter de cijfers te begrijpen
en te communiceren op een duidelijke, kernachtige en vaak visuele manier (infographics)
4. Uitstekende kennis van Excel is een must (draaitabellen, macro’s, statistische functies,...); goede kennis
van statistische programma’s (bvb SPSS, ...) vormt een toegevoegde waarde
5. Kunnen meedenken over hoe BFA verder kan evolueren naar een nog performantere organisatie wat
betreft databehandeling en -communicatie
WAT BIEDEN WIJ U AAN?
•
Een interessante functie binnen een kleinere organisatie met een belangrijke maatschappelijke
relevantie
•
Aangename werksfeer met open communicatiecultuur waar veel ruimte is voor eigen inbreng
•
Een competitief salaris met bijkomende extralegale voordelen
•
De opportuniteit om bij te dragen tot de toekomstige richting van BFA en expertise op te bouwen in
de dierenvoedingssector

GEINTERESSEERD? VRAGEN? Aarzel niet om te telefoneren naar Gert Olefs 0499 14 33 48 van 9u tot 21u op weekdagen en van 11u tot 17u
op zaterdag. Gelieve uw cv en motivatiebrief te mailen naar jobs@hcinternational.biz. Wij contacteren elke kandidaat per email of
telefoon en wij behandelen elke kandidatuur met discretie. Human Capital International werkt steeds op exclusieve basis met haar
klanten.
www.hcinternational.biz
HCI - Anthropeia bvba is een erkend wervings- en selectiebureau (VG 1756/B)

