Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vertegenwoordigt 27 sectoren en 700 bedrijven die kwaliteitsvolle
en innovatieve voeding en dranken produceren in België. Gevestigd in Brussel, helpen we met onze ploeg van 35 collega’s
onze ondernemers en hun teams om te groeien op een duurzame manier. Voor drie van onze sectorverenigingen zijn
we op zoek naar een fulltime (m/v):

DIRECTEUR (VIWF, AJUNEC, CULINARIA)
VIWF: de Belgische sectorvereniging van de water- en frisdrankenindustrie (www.fieb-viwf.be)
Ajunec: de Belgische sectorvereniging van de fabrikanten, bottelaars en invoerders van
vruchtensappen, groentesappen en Nectar (www.ajunec.be)
Culinaria: Belgische sectorvereniging van producenten en invoerders van soepen, bouillons,
sauzen, mosterd, azijn, vruchten en groenten op azijn, olie en pekel

Wat bieden wij je aan?

Deze sectorverenigingen werken op basis van een geïntegreerd lidmaatschap en management
samen met Fevia met het oog op maximale synergie en efficiëntie voor de leden-bedrijven. Zij zijn
de officiële gesprekspartner voor de betrokken sectoren in België en de stem van deze sectoren in
de media. Daarnaast zorgen deze sectorverenigingen voor degelijke informatie voor hun leden en
verdedigen ze de belangen van de sectoren bij de diverse Belgische overheden en stakeholders. Op
Europees vlak zijn zij actief lid van de Europese sectorfederaties en het officieel aanspreekpunt voor
de sector tegenover de Europese instellingen. Zo zorgen zij mee voor een werkbaar en aangepast
(regelgevend) kader op regionaal, nationaal en Europees niveau.

•

Functiebeschrijving

Gewenste kwalificaties en ervaring

Als Directeur van deze sectorverenigingen bent u verantwoordelijk voor het behartigen
van de belangen van de betrokken sectoren. U werkt in de kantoren van Fevia in Brussel,
maakt deel uit van het team van Fevia, dat tevens uw werkgever is, en rapporteert aan de
Voorzitters van de sectorverenigingen en de CEO van Fevia. Uw belangrijkste taken kunnen als
volgt worden omschreven:

Voor deze uitdagende en boeiende functie komen enkel kandidaten in aanmerking die reeds
een zekere terreinkennis en goede ervaring hebben in de regelgevende (regulatory) en wetenschappelijke dimensies van de voedingsindustrie. Ook dienen geïnteresseerden zich volledig te
willen inzetten voor het verdedigen van de belangen en de leden van de betrokken sectoren. Verder
dienen kandidaten te voldoen aan volgende vereisten:

•

•

•

•
•
•

•

Opvolgen en bijsturen van het relevante reglementaire kader, en dit vertalen naar de leden
van de groeperingen via informatie en advies. Vertolken van de noden van de groeperingen
en van daaruit invloed uitoefenen op het beleid in contact met de overheden en de politiek;
Ondersteunen van de leden door het aanbieden van advies, assistentie en informatie rond
allerhande materies die specifiek op de betrokken sectoren van toepassing zijn met het oog
op het optimaliseren van hun activiteiten;
Verdedigen van de belangen en het imago van de betrokken sectoren en sectorverenigingen
als woordvoerder en via het uitwerken van een pro-actieve communicatiestrategie;
Instaan voor de communicatie met de leden en de stakeholders via de eigen kanalen (website, newsletter, media en sociale media) maar ook als aanspreekpunt voor de media;
Instaan voor de algemene werking en organisatie van de betrokken sectorverenigingen
(algemene vergaderingen, raden van bestuur, werkgroepen, budgetbeheer, prospectie van
nieuwe leden, standpuntbepaling, ...);
Als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de betrokken groeperingen uitstekende relaties
opbouwen en onderhouden met externe actoren en stakeholders zoals wetenschappelijke,
administratieve en regelgevende autoriteiten (inclusief FAVV, FOD Volksgezondheid, ...),
media en sectorverenigingen op Belgisch en Europees niveau.
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Een voltijdse job voor onbepaalde duur;
Een aantrekkelijke werkplaats in het hartje van Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer, waar je omringd wordt door de andere Fevia-collega’s en enkele collega’s die werken
voor andere sectorverenigingen met geïntegreerd management;
Een boeiende functie in een aantal belangrijke sectoren van de Belgische voedingsindustrie,
met veel uitdagingen, binnen een organisatie met een dynamische en collegiale cultuur waar
veel ruimte is voor eigen inbreng en vormingskansen;
Een competitieve verloning en ruime extralegale voordelen (inclusief bedrijfswagen), met
mogelijkheden om flexibel en vanop afstand te werken.

Masteropleiding met een economische, juridische of wetenschappelijke focus of gelijkwaardig
door ervaring;
Uitstekende drietaligheid Nederlands-Frans-Engels, zowel gesproken als geschreven;
Gedreven, enthousiaste en diplomatische maar toch doortastende persoonlijkheid met
ervaring in onderhandelen en communiceren in complexe dossiers binnen een multistakeholder omgeving;
Initiatief nemen, sterk autonoom kunnen werken, net zoals goed kunnen samenwerken
met talrijke interne en externe partners;
Bezitten van sterke communicatieve en redactionele vaardigheden, kunnen onderhandelen
en overtuigen;
Beschikbaar zijn voor en ten dienste staan van de leden.

Interesse? Vragen?
Aarzel niet om GERT OLEFS te
contacteren +32 (0)499 14 33
48 van 9u tot 20u van maandag
tot vrijdag en van 11u tot 17u
zaterdag. Je kan eveneens jouw
cv en motivatiebrief versturen
naar jobs@hcinternational.biz.
Wij contacteren elke kandidaat
per mail of per telefoon en
behandelen elke kandidatuur
met discretie. Human Capital
International werkt steeds
op exclusieve basis met haar
klanten.

www.fevia.be

