www.fegra.be
FEGRA vzw is de Federatie van Granen, de nieuwe, overkoepelende structuur van Imexgra, Synagra en de Brusselse Handelsbeurscommissie
De VZW telt als sectororganisatie meer dan 300 leden (graanhandel, maalderijen, zetmeelfabrikanten, mengvoederbedrijven, op- en
overslagbedrijven, zaadfirma’s, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, makelaars, transport,…). De doelstelling van
de organisatie is de verdediging van de belangen van de leden op nationaal en internationaal vlak op het gebied van o.a. handel, opleiding,
logistiek en voedselveiligheid. Om het team in Brussel te versterken, is Fegra dringend op zoek naar een (m/v):

AGRO-ECONOMISCH ADVISEUR
GEWENSTE KWALIFICATIES EN ERVARINGEN

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als Adviseur vorm je een essentiële schakel in de belangenverdediging van de graan- en
grondstoffensector en van de agro-toelevering, zowel op nationaal als internationaal vlak. Je
rapporteert aan de Secretaris-Generaal. Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de volgende:
•
Instaan voor een goede communicatie en doorstroming van informatie naar de leden
•
Organiseren en coördineren van vergaderingen, werkgroepen en brainstormsessies over
onderwerpen zoals gewasbescherming, meststoffen, GMP, voedselveiligheid, logistiek, etc.
•
Aansturen van de werkgroepen tot het verwerven van strategisch inzicht
•
Verzamelen van relevante informatie en die omzetten naar actieplannen en interne en
externe communicatie
•
Uitvoeren van die actieplannen samen met uw 2 collega’s van Fegra en geselecteerde leden
•
Opvolgen van relevante evoluties op het gebied van kwaliteitsstandaarden,
voedselveiligheid, wetgeving, contracten en wetenschappelijke studies neem je graag op
je
•
Opbouwen van een diepgaande technische en sectorkennis om de Secretaris-Generaal te
assisteren in de stappen richting overheid

De functie van Adviseur is een boeiende en gevarieerde maar ook veeleisende functie die een grote
interesse in de agrosector vereist, inclusief de economische dimensie ervan. Verder zijn de belangrijkste
verwachtingen als volgt:
Functie-eisen
•
Minimum Bachelor diploma in een wetenschappelijke richting (professionele bachelor agro- of
voedingstechnologie, industrieel ingenieur, bio-ingenieur, biochemie, …).
•
Ervaring met het werken in een klein team en zich goed voelen in dergelijke werkomgeving is een
erg belangrijk pluspunt
•
Min. 3 jaren relevante werkervaring met bij voorkeur een job in de landbouw- of
(dieren)voedingssector is belangrijk.
•
Vloeiend Nederlands; goede kennis van Frans en het Engels.
•
MS-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
•
Je hebt sterke redactie- en communicatievaardigheden die je combineert met goede capaciteit tot
luisteren en probleemoplossend en procedurematig denken
•
Je kan autonoom werken, neemt zelf initiatief en je bezit een flexibele ingesteldheid
• Je hebt sterke redactie- en communicatievaardigheden die je combineert met goede capaciteit
•

tot luisteren en probleemoplossend en procedurematig denken
Je kan autonoom werken, neemt zelf initiatief en je bezit een flexibele ingesteldheid

WAT BIEDEN FEGRA VZW?
•
•
•
•

Een erg boeiende en veelzijdige functie in een interessante en maatschappelijk zeer relevante sector
De mogelijkheid om expertise en een groot netwerk uit te bouwen
Een functie met veel autonomie, met korte en directe communicatielijnen en met de mogelijkheid
tot het nemen van initiatieven
Een marktconform salaris met mooi pakket van extralegale voordelen

GEINTERESSEERD? VRAGEN? Aarzel niet om te telefoneren naar GERT OLEFS 0499 14 33 48 van 9u tot 20u op weekdagen en van 11u tot
17u op zaterdag. U kan ook uw cv en motivatiebrief 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
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