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ADVISEUR  VOEDINGSBELEID Food Policy Advisor

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vertegenwoordigt 26 sectoren en 700 bedrijven die kwaliteitsvolle 
en innovatieve voeding en dranken produceren in België. Gevestigd in Brussel, helpen we onze ondernemers en hun 
teams om te groeien op een duurzame manier. Als stem van de grootste industriële sector van ons land gaan we 
daarvoor dagelijks de dialoog aan met alle stakeholders. Om de vele ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van 
voedingsbeleid op te volgen, zoeken we een fulltime (m/v):

Functiebeschrijving
Als adviseur krijg je de verantwoordelijkheid om een aantal belangrijke dossiers op het 
vlak van voedselveiligheid, voedselinformatie aan de consument en vooral ‘voeding en 
gezondheid’ actief op te volgen en te coördineren. Je rapporteert daarbij aan de Directeur 
Voedingsbeleid en krijgt van ons een interne opleiding. In deze rol verdedig je de belangen 
van onze voedingsbedrijven met voornaamste taken en verantwoordelijkheden:  

• Je staat in voor de actieve opvolging van de vele evoluties m.b.t. voeding en 
gezondheid (zelfregulering op het vlak van productsamenstelling & marketing);

• Je volgt een beperkt aantal specifieke dossiers/projecten i.v.m. voedingswetgeving  
op (bv. novel foods, nanotech, etc.);

• Je zorgt voor een optimale communicatie over je dossiers/projecten naar interne en 
externe stakeholders via o.a. onze website, nieuwsbrieven, infosessies en je werkt mee 
aan de voorbereiding van persberichten en persconferenties;

• Je coördineert het intern overleg rond jouw dossiers/projecten met onze leden;

• Je vertegenwoordigt Fevia in verschillende werkgroepen (op Europees, federaal en 
regionaal niveau) om er de standpunten van de voedingsindustrie te vertolken;

• Je gaat in overleg met de verschillende overheden in België (administraties, 
kabinetten) om initiatieven rond zelfregulering en co-regulering uit te werken.  

Wat bieden wij je aan?
• Een erg interessante functie  binnen een  organisatie met een dynamische 

en collegiale cultuur waar veel ruimte is voor eigen inbreng en regelmatige 
vormingskansen;

• Een functie met een boeiende en erg relevante maatschappelijke context;

• Een competitieve verloning;

• Ruime extralegale voordelen; 

• De opportuniteit om expertise op te bouwen in het domein van het voedingsbeleid.

 
 
 
 
 

Gewenste kwalificaties en ervaring
Voor deze uitdagende en interessante functie zoeken we kandidaten die reeds enige jaren 
relevante werkervaring hebben opgedaan en voldoen aan volgende vereisten: 

• Je hebt een Master opleiding (bio-ingenieurswetenschappen, (dieren)arts, 
wetenschappen, biomedische wetenschappen, apotheker, voedingsleer,...);

• Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling vlot in het Nederlands,  
Frans en Engels;

• Je hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden, waaronder goede 
redactionele en presentatiecapaciteiten, evenals een diplomatische ingesteldheid;

• Je voelt je goed in een omgeving waar je zowel expertise opbouwt als veelvuldige 
sociale contacten onderhoudt;

• Je hebt een duidelijk gevoel voor ethische normen;

• Je kunt zowel autonoom als in teamverband werken en je hebt goede vaardigheden  
in projectmanagement en het functioneren in een complexe multi-stakeholder 
omgeving;

• Je neemt graag deel aan het publieke debat rond ‘voeding en gezondheid’. 

Aarzel niet om GERT OLEFS te contacteren +32 (0)499 14 33 48 
van 9u tot20u van maandag tot vrijdag en van 11u tot 17u zaterdag.  
U kan eveneens uw 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.

Interesse? Vragen?


