VEGAPLAN vzw, gevestigd te Brussel, heeft als opdracht het beheer van het gelijknamig kwaliteitsborgingssystem
voor de primaire plantaardige sector. Vegaplan telt meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers en staat
in voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten. Naast de ontwikkeling en het beheer van de lastenboeken, beheren wij de databank waarin alle deelnemers en hun certificatiestatus
ingevoerd zijn. Tevens houden wij toezicht op de controles, organiseren opleidingen en zorgen voor informatie en
communicatie aan alle geïnteresseerden. Het Vegaplan team werkt nauw samen met de ledenorganisaties zijnde de
federaties van de afnemers (verwerking van en handel in plantaardige grondstoffen & producten) enerzijds en vertegenwoordigers van de land-& tuinbouwers anderzijds.
Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v)
ADVISEUR DIGITALISATIE & COMMUNICATIE
Je functie
De digitalisatie in de agro-voedingssector is in volle gang en heeft ook zijn weerslag op kwaliteitsborgingssystemen
zoals VEGAPLAN. Als adviseur werk je mee aan de digitale transitie. Je beheert het teeltregistratiesysteem van Vegaplan en coördineert diverse projecten rond data-sharing. Hiervoor breng je de noden van de land- en tuinbouwer
en hun afnemers in de keten in kaart en vertaal je deze tot een concreet actieplan voor onze software ontwikkelaar.
Ook de uitwisseling van gegevens vanuit het systeem met externe partners worden door jou gecoördineerd. Als expert sta je mee in voor de communicatie naar de stakeholders (o. a. website, nieuwsbrieven, publicaties, seminaries), organiseert informatievergaderingen en ontwikkelt opleidingstools voor gebruikers en andere partijen in de
keten. Je onderhoudt contacten met overheidsinstanties, beroepsfederaties, bedrijven uit de schakel handel en verwerking, certificeringsinstellingen, andere beheerders van lastenboeken, en landbouwers en loonwerkers.
Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Diploma in een wetenschappelijke richting (agro- of voedingstechnologie, industrieel ingenieur landbouw,
bio-ingenieur, biochemie, biologie,...) of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt affiniteit met het vertalen van concrete problemen naar de taal van software ontwikkelaars.
Ervaring en expertise in communicatie. Je hebt sterke redactionele- en communicatieve vaardigheden.
Je komt in een nationale omgeving terecht en bent dus liefst vlot tweetalig Nederlands-Frans. Kennis van het
Engels is een pluspunt.
Je werkt op een autonome manier maar toont eveneens een goede teamgeest en ondernemingszin. Een positieve contactvaardigheid, maturiteit en een analytische geest kenmerken je profiel.
Enkele jaren functierelevante ervaring is een pluspunt om de vertaalslag te kunnen maken van het beleid
naar de praktijk.

Ons aanbod
In deze gevarieerde functie krijg je de kans om jezelf te ontplooien in een klein team waar jouw bijdrage nog het
verschil kan maken. Een no-nonsense cultuur met aandacht voor collegialiteit en een aangename werksfeer, samen
met de collega’s van Codiplan en Belbeef, met wie we het kantoor en de databank delen. Een opportuniteit om een
waardevolle bijdrage te leveren aan de landbouwsector en meer specifiek de plantaardige productie. Tevens wordt
er een aantrekkelijk salarispakket met diverse extralegale voordelen aangeboden.

Interesse? Ben jij de Adviseur waar wij op zoek naar zijn? Overtuig ons en stuur ons je motivatiebrief en volledige
Curriculum Vitae. Of hebt u nog vragen? Bel dan naar Brigitta Wolf op +32 471 857 283. Solliciteer via het emailadres vacature@vegaplan.be. Wij behandelen elke kandidatuur met discretie.

