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PRIMORIS Holding is een internationale 
groep die bijdraagt tot de verbetering 
van de voedselveiligheid, productkwali-
teit en duurzaamheid. De verschillende 
activiteiten binnen de groep versterken 
elkaar en creëren een meerwaarde voor 
de klant. CKCert is een onafhankelijke 
certificatie-instelling, gevestigd in het 
Technologiepark in 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. Op vraag van de 
Holding gaan we voor CKCert op zoek 
naar een (m/v)

Interesse?
Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via ellen.roegis@jobs.hudson.com
met vermelding van referentie BE763276. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Algemeen Directeur
Inspirerende peoplemanager met sterke organisatorische skills 

en een passie voor kwaliteit

Je functie: • Als Algemeen Directeur neem je op geheel autonome wijze de algemene leiding over CKCert, dat een 
twintigtal medewerkers telt, waarvan het merendeel inspecteurs • Samen met de raad van bestuur bepaal je de strategie 
van het bedrijf en zorg je voor de implementatie ervan • Je werkt actief aan de groei en diversifiëring van de activiteiten en 
het identificeren van nieuwe afzetmarkten. In dit kader onderhoud je zelf de contacten met key accounts en met andere 
organisaties en stakeholders binnen de sector. Tevens zoek je synergieën met de andere bedrijven binnen de Primoris 
Holding • Om een vlotte werking te vrijwaren, zoek je permanent naar de optimalisering van bestaande processen en neem 
je initiatieven •  Je waakt over een feilloze en vakkundige klantenservice en over de financiële gezondheid van de organisatie 
• Als coach houd je voeling met de dagdagelijkse taak van de inspecteurs en begeleid je hen in hun professionele groei 
• Je rapporteert aan de raad van bestuur van CKCert.

Je profiel: • Je hebt een master behaald in landbouwkunde of biotechnologie, aangevuld met minimum 5 jaar ervaring met 
kwaliteitswerking in de agroalimentaire of chemische sector • Als peoplemanager ben je inspirerend, daadkrachtig en 
slaag je erin om teamleden te motiveren • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en toont zin voor kwaliteit en 
initiatief • Je bent gedreven, besluitvaardig en integer, gecombineerd met een hands-on mentaliteit • Je communiceert vlot 
in het Nederlands, Frans en Engels.

Aanbod: • De kans om de algemene leiding en eindverantwoordelijkheid op te nemen voor het filiaal van een 
gerenommeerde en groeiende bedrijvengroep binnen de agroalimentaire sector • Een no-nonsense, klantgerichte en 
multiculturele bedrijfscultuur waar expertise, kennis en technologie hoog in het vaandel worden gedragen • Een 
aantrekkelijk verloningspakket in lijn met je ervaringen en toegevoegde waarde.
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