
 

Ingro cv is een 
coöperatieve 
vennootschap bestaande 
uit telers van groenten 
bestemd voor de 
verwerking, zowel voor 
de diepvriesmarkt als 
voor de handel (geen 
versmarkt). Wat Ingro 
uniek maakt, is dat 
groenten vermarkt 
worden aan verschillende 
groenteverwerkende 
bedrijven in handel in 
België en omringende 
landen. Samen met meer 
dan 1.200 leden werkt 
Ingro aan de verdere 
uitbouw en 
professionalisering van 
de keten, gericht op het 
realiseren van verdere en 
rendabele marktgroei op 
basis van kwalitatieve 
producten die aansluiten 
bij de consumentenvraag 
 

 

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 

 

 

 

Adviseur registratie teelt en kwaliteit 
 
 
Functie  
• Als adviseur teelt en kwaliteit ondersteun je de leden met de voorbereiding 

en opvolging van de audits en dit volgens de lastenboeken voor de primaire 
productie (bv. Vegaplan, Autcontrolegids, teeltregistratie ).  

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de leden coöperanten, de 
groentetelers en consultants en wisselt regelmatig kennis en 
praktijkervaring uit.  

• Je adviseert en begeleidt klanten en helpt de verdere groei van hun bedrijf 
te verwezenlijken, rekening houdend met de steeds veranderende en 
uitdagende wetgeving.  

• Je volgt de nieuwe ontwikkelingen op en begeleidt de telers in de verdere 
digitalisering van de landbouw.  

Profiel  
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor diploma in een aan 

landbouw gerelateerde studierichting of gelijkwaardig door ervaring.  
• Je hebt affiniteit met de landbouwsector. Een eerste ervaring in de 

landbouw of praktische ervaring van een landbouwbedrijf is een plus.  
• Je hebt een goede kennis van de courante softwareprogramma’s en kan je 

uit de slag trekken in het Frans. Je beheerst het Nederlands uitstekend.  
• Je weet zelfstandig te functioneren en stelt je proactief en oplossingsgericht 

op.  
Aanbod  
• De opportuniteit om nauw samen te werken met een hecht en deskundig 

team van collega’s.  
• Een marktconform loon met bijhorende extralegale voordelen.  
• Een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling met een gezonde dosis autonomie, 
verantwoordelijkheid en tal van interne en externe opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

 
 

 

 

 

 

Interesse? 
Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. 
Vragen? Contacteer Sara Spanhove op +32 9 242 53 96 

Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld. 

VACATURE 
Erkende CV 

https://www.hudsonsolutions.com/be-nl/job/adviseur-registratie-teelt-en-kwaliteit-landbouw?utm_source=LinkedIn&utm_medium=job+board&utm_campaign=Ingro_Adviseur+Regristratie+Teelt+%26+Kwaliteit
https://www.hudsonsolutions.com/be-nl/job/adviseur-registratie-teelt-en-kwaliteit-landbouw?utm_source=LinkedIn&utm_medium=job+board&utm_campaign=Ingro_Adviseur+Regristratie+Teelt+%26+Kwaliteit

