FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN

1 Seizoensmedewerker (M/V/X)
voor de Lokale Controle Eenheid
Vlaams-Brabant-Limburg
Type contract: Startbaanovereenkomst
Periode: Juli & augustus
Plaats tewerkstelling: Interleuvenlaan 15 te 3001 LEUVEN (Haasrode)

JOBINHOUD

De seizoenarbeider is belast met het meehelpen aan het opsporen en bestrijden van voor
planten schadelijke organismen, vnl. bacterievuur (Erwinia amylovora), teneinde na te gaan
of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd.
Deze controles hebben als doel de veiligheid van de voedselketen, in het bijzonder de
gezondheid van de planten, te beschermen.
De seizoenarbeider voert zijn controles en andere acties (alleen of in team) uit op instructie
van de aangeduide verantwoordelijke van het FAVV (bemonstering, uitvoeren van tests,
interpreteren van analyseresultaten, visuele controles, identificatiecontroles).
Deze taken hebben zowel een administratieve voorbereiding (kaarten actualiseren) als een
administratief vervolg (mondeling en schriftelijk rapporteren aan de verantwoordelijke,
opstellen van controleverslagen, klassement, verslaggeving).
►DE SEIZOENARBEIDER 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?===
Naam: THEUWIS Stefan – LCE Hoofd
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
Tel.: 016/39.01.00
GSM.: 0475/84.09.35
E-mail: stefan.theuwis@favv.be

DIPLOMA
Bachelordiploma in één van de volgende domeinen:

•

Agro- en biotechnologie

•

farmaceutische en biomedische laboratoriumtechnieken

•

land en bosbeheer

•

chemie

•

biochemie

•

voeding

•

milieu

•

biologie

•

landbouwkunde

•

biotechnologie

•

tuinarchitectuur.

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

WERKGEVER
Er is één vacante plaats voor de functie van seizoensmedewerker voor de maanden juli en
augustus binnen de Lokale Controle Eenheid (LCE) Vlaams-Brabant-Limburg
(Interleuvenlaan 15 te 3001 LEUVEN (Haasrode)) van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

ARBEIDSVOORWAARDEN
Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 2 maanden als technisch
deskundige (niveau B – houder van een bachelor diploma) met een bruto maandwedde van
2252,30 EUR.
=== Voordelen ===

•
•
•

kilometervergoeding vanaf je verblijfplaats voor gereden km's binnen de
tewerkgestelde Lokale Controle Eenheid (0,3363 EUR).
Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.
Glijdende werkuren in een 38-uren week.

Solliciteren?
Stuur een recente cv, per e-mail, met de vermelding ‘seizoensmedewerker LCE VLI’ 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

