Interim Staalnemer (M/V)
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) is dé betrouwbare partner van de Vlaamse veehouder
om met gezonde dieren op een duurzame wijze veilig voedsel te produceren. DGZ realiseert dit
door hoogkwalitatieve diensten en producten aan te bieden, de brugfunctie te verzorgen tussen de
overheid en de veehouder, het partnerschap tussen de veehouder en zijn dierenarts te ondersteunen
en blijvend te investeren in medewerkers en innovatie. Het DGZ-team bestaat uit specialisten, zoals
bio-ingenieurs, dierenartsen, informatici, laboranten en administratieve krachten. Elk van hen laat
zich inspireren door de vier waarden die DGZ hoog in het vaandel draagt: professioneel,
betrouwbaar, transparant en ondersteunend.
Jouw functie:
• Uitvoeren van diverse staalnames op bedrijven (staalname van bloed, mest, swabs,…)
• Administratie gekoppeld aan staalnames
• Uitvoeren van hygiëneogrammen op pluimveebedrijven en broeierijen.
• Tijdens kalmere periodes word je ingeschakeld op de afdeling Dispatching ter ondersteuning
van de hulplaboranten.
• Gebruik en onderhoud van de wagen.
Jouw profiel:
• Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een klantvriendelijke ingesteldheid en bent communicatief.
• Je werkt snel, correct en hygiënisch.
• Je kan omgaan met dieren (pluimvee, runderen, varkens).
• Je hebt oog voor detail.
• Je bent stressbestendig.
• Je hebt kennis van bioveiligheid en sanitaire problemen in besmette omgevingen.
• Je kan inspelen op onverwachte situaties bij klanten.
• Je hebt een rijbewijs B.
Ons aanbod:
• Een uitdagende en gevarieerde functie.
• Een marktconform salaris met diverse extralegale voordelen.
• Een interim contract: tot eind oktober 2018.
Extra:
• Personen die thuis pluimvee houden, kunnen wegens de pluimveecrisis niet weerhouden
worden voor deze vacature!
Interesse?
• Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar DGZ:
per e-mail: hrm@dgz.be, of per post: DGZ-Vlaanderen | t.a.v. de personeelsdienst | Industrielaan
29 | 8820 Torhout.
• Wil je toch nog iets meer weten over DGZ? Neem dan een kijkje op www.dgz.be.

