
waarom kiezen voor

De Belgische voedingsindustrie is een stabiele sector
die blijft groeien. De grootste industriële sector van
ons land telt ruim 5.000 bedrijven die samen bijna

90.000 werknemers tewerkstellen. 

Als jonge werknemer verdien je goed je kost wanneer
je werkt in een voedingsbedrijf. Starterslonen liggen

er hoger dan in veel andere sectoren. 
Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden,
voor kortgeschoolden als hooggeschoolden,

voor kleine als grote bedrijven, ongeacht de regio. 

Wist je bovendien dat je in de voedingsindustrie
doorgaans dichter bij huis kunt werken en dat er tal

van uitdagingen op je staan te wachten? 

Ontdek jouw toekomst in de voedingsindustrie met
de FEVIA innovatiewedstrijden en ontwikkel samen met 

medestudenten een innovatief en duurzaam voedingsproduct.

Wie weet wordt jullie uitvinding één van
de voedingstoppers van de toekomst of

richt jij later een succesvol voedingsbedrijf op!

De Belgische voedingssector biedt tal
van opportuniteiten voor jonge starters.

Van kortgeschoolde medewerkers tot 
technische profielen met hoge scholing: 
iedereen heeft zicht op een uitdagende

carrière in de voedingsindustrie.

Met de innovatiewedstrijden wil de sector 
jongeren en leerkrachten stimuleren om bewust 

te kiezen voor de grootste industriële sector
van ons land. De wedstrijden bieden

secundaire scholen en hogescholen de kans om
hun leerlingen letterlijk en figuurlijk te laten 

proeven van de mogelijkheden om vernieuwende
en duurzame voedingsproducten

te ontwikkelen.

www.facebook.com/EcotropheliaBelgium
www.facebook.com/TrofeeFeviaVlaanderen
www.facebook.com/TropheeFeviaWallonie

principe van

de wedstrijden



FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, 
organiseert jaarlijks de Ecotrophelia wedstrijd voor 

studenten van het hoger onderwijs. 

Elk team van 2 tot 10 studenten kan de jury 
proberen te overtuigen met een innovatief en duurzaam 
voedingsproduct dat commercieel kans op slagen heeft. 

Teams moeten daarom een sterk technisch dossier
en business plan uitwerken in het Engels. 

De winnaar van de Belgische Ecotrophelia krijgt
een financiële ondersteuning en vertegenwoordigt

België op de Europese Ecotrophelia wedstrijd.
Hierbij geeft FEVIA het winnende team extra begeleiding.

hOE KAN JE DEELNEMEN?
Alle info over hoe inschrijven en een dossier

indienen vind je op www.feviatrophies.be

FEVIA Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse 
voedingsindustrie, organiseert jaarlijks

de TROFEE FEVIA Vlaanderen voor leerlingen
van het Nederlandstalig secundair onderwijs. 

Elk team van 2 tot 8 leerlingen kan de jury 
proberen te overtuigen met een innovatief en duurzaam 

voedingsproduct. De uitdaging is om rekening
te houden met de hedendaagse voedingstrends,

de verwachtingen van de consument en de technische
en wettelijke aspecten die gepaard gaan

met productontwikkeling.

hOE KAN JE DEELNEMEN?
Alle info over hoe inschrijven en een dossier

indienen vind je op www.feviatrophies.be

FEVIA Wallonie, de federatie van de Waalse 
voedingsindustrie, organiseert jaarlijks

de TROPHEE FEVIA Wallonie voor leerlingen
van het Franstalig secundair onderwijs. 

Elk team van 2 tot 8 leerlingen kan de jury 
proberen te overtuigen met een innovatief en duurzaam 

voedingsproduct. De uitdaging is om rekening
te houden met de hedendaagse voedingstrends,

de verwachtingen van de consument en de technische
en wettelijke aspecten die gepaard gaan

met productontwikkeling.

hOE KAN JE DEELNEMEN?
Alle info over hoe inschrijven en een dossier

indienen vind je op www.feviatrophies.be

ecotrophelia belgium TRofee fevia vlaanderen trophee fevia wallonie


