
 
PRIMORIS Holding is een internationale groep die bijdraagt tot de verbetering 

van de voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid. De verschillende 

activiteiten binnen de groep versterken elkaar en creëren op deze manier 

meerwaarde voor de klant.   

Kennis, technologie en expertise vormen de basis voor de activiteiten waarbij 

kwaliteit en betrouwbaarheid in werking, snelheid en klantondersteuning  

worden nagestreefd in elk filiaal.    

CKCert is een onafhankelijke certificatie instelling, gevestigd in het 

Technologiepark, te Zwijnaarde en maakt deel uit van de Primoris Holding.  

Het bedrijf voert inspecties uit bij telers, bedrijven en organisaties, actief in land- 

en tuinbouw, zowel voor de dierlijke als de plantaardige sector (GlobalGAP, 

Vegaplan, Codiplan, Certus, …). 

 

 

Vanuit de Holding wordt momenteel gezocht voor CKCert naar   

een Algemeen Directeur 

 

Functieomschrijving:  

 

 Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding van het bedrijf, dat 

een 20-tal medewerkers telt.  

 Samen met de Raad van Bestuur bepaal je de strategie van het bedrijf 

en je implementeert die.  

 Je ontwikkelt het bedrijf via groei en diversifiëring van de activiteiten en 

het definiëren van nieuwe afzetmarkten.   

 Je werkt permanent aan verbeterprocessen en neemt initiatieven. 

 Je zorgt voor een efficiënte en vakkundige dienstverlening naar de 

klanten toe.  

 Je waakt over de financiële gezondheid van het bedrijf en rapporteert 

aan de Raad van Bestuur.  

 Je verzorgt de contacten met de belangrijkste klanten en met 

organisaties en stakeholders.  

 Je houdt voeling met de dagelijkse taak van de inspecteurs. 

 Je zoekt synergieën met de andere bedrijven binnen de Primoris Holding.   

  



 

Uw profiel : 

 

 Je koppelt een academisch diploma (landbouw/ biotechnologie), aan 

minimaal 5 jaar ervaring met kwaliteitswerking in de agro-alimentaire of 

chemische sector. 

 Je bent proactief ingesteld en hebt zin voor initiatief en kwaliteit.  

 Je bent gedreven, besluitvaardig en integer, gecombineerd met een 

nuchtere hands-on mentaliteit. 

 Je hebt ervaring met het aansturen van medewerkers en bent een 

inspirerend en motiverend leider.  

 Je communiceert vlot, intern en extern, en spreekt vlot Nederlands, Frans 

en Engels. 

 Je werkt graag internationaal en hierbij stellen korte verplaatsingen geen 

probleem.  

 

Wij bieden je een boeiende veelzijdige managementfunctie aan, in een 

groeiend bedrijf, met ruimte voor verantwoordelijkheid en autonomie.  

 

CKCert maakt deel uit van de Primoris Holding, die internationaal actief is, en 

doorgroeimogelijkheden biedt. 

 

Er is een competitief remuneratiepakket voorzien in lijn met je ervaringen en 

toegevoegde waarde.  

 

Interesse in deze functie? 

Gelieve uw cv en motivatiebrief te mailen, voor 30 oktober, naar: 

Eva Bol, HR Manager, eva.bol@primoris-lab.com. 

 

Zie ook www.ckcert.eu en www.primoris-lab.com 

 

Mocht u meer inlichtingen wensen dan kan u telefonisch contact opnemen, 

tel:  09/330.10.10. 

 

Alle contacten worden vertrouwelijk behandeld.  
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