
 
 

Kwaliteitsingenieur – Duurzaamheidsadviseur (v/m/x) 

Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur - Gent 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede 

en ongelijkheid.  

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij kwetsbare 

gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van 

een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te 

beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet 

Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handelen ondersteunt zede circulaire en sociale 

economie in België. 

 

Waar kom je terecht? 

Als kwaliteitsingenieur – duurzaamheidsadviseur kom je terecht in het gemotiveerde aankoopteam 

van Oxfam Fair Trade. Je zal er de dagelijkse opvolging doen en het systematisch in kaart brengen en 

verbeteren van de productkwaliteit, alsook de leveranciersopvolging en de duurzaamheidswerking. 

 

Je verantwoordelijkheden: 

Kwaliteit 

Je bewaakt en doet de opvolging van de kwaliteit van de producten zodat er producten gemaakt 

worden in lijn met de strategie van OFT, de wetgeving en volgens het verwachte kwaliteitsniveau. 

• Je analyseert de HACCP van verschillende productgroepen op grondstofniveau en 

ketenniveau en actualiseert de handboeken en methodologie. 

• Je stelt jaarlijks de management review op rond kwaliteit. 

• Je evalueert de kwaliteitssystemen van de leveranciers. 

• Je geeft dagelijks producten vrij a.d.h.v. analysecertificaten, volgt daarbij de analyseplannen 

en vraagt eventueel bijkomende analyses aan. 

• Je volgt product-gerelateerde productafwijkingen en correctieve en/of preventieve acties op 

met de productmanager en indien nodig met de leverancier. 

• Je bereidt audits voor en staat auditoren te woord. 

• Je beheert de kwaliteitsprocedures van de logistieke activiteiten. 

 

Duurzaamheid 

Je werkt mee en biedt ondersteuning aan het duurzaamheidsbeleid teneinde bij te dragen aan een 

CO2 neutrale organisatie. 

• Je stelt de jaarplanning van het duurzaamheidsteam op, in samenwerking met aankoop en 

andere diensten. 



• Je werkt mee aan de duurzaamheidsprojecten vanuit de dienst aankoop. 

• Je beheert de B-corp certificatie van OFT. 

• Je analyseert de 1-2-3 emissies van OFT en formuleert verbeteracties. 

• Je beheert de sociale en ecologische audits bij leveranciers. 

 

Jouw profiel 

• Je beschikt over een master diploma in een wetenschappelijke richting of bent gelijkwaardig 

door ervaring. 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands. 

• Daarnaast heb je een goede kennis van het Spaans, Engels en Frans. 

• Je bent vertrouwd met de kwaliteitsvereisten binnen de voedingssector. 

• Je hebt kennis van de wetgeving rond kwaliteit en duurzaamheid. 

• Je werkt gestructureerd. 

• Je hebt een hands-on mentaliteit. 

• De courante bedrijfssoftware heb je goed onder de knie. 

• Je deelt de waarden van Oxfam. 

 

Oxfam biedt jou: 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u). 

• Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal 2657,29 euro en 

maximaal 4369,12 euro (voor 30 jaar nuttige ervaring). 

• Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 13de maand, 

ecocheques, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, extralegaal verlof, 

flexibele uren, structureel thuiswerk mogelijk met vergoeding en opleidingsmogelijkheden. 

• De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van 

ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de 

wereld. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.   

• Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen je werk en je privé 

belangrijk is. 

 

Solliciteren 

 

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 2 oktober 2022 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van “Naam 

Voornaam + kwaliteitsingenieur”. 

 

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en 

vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.  

 

We engageren ons om ieder mens te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We verwachten van al 

onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een 

gedragscode volgen (meer info: http://oxfam.be). 
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