
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Administratief Medewerker melk 
 
MCC is dé betrouwbare partner van de Vlaamse melkveehouder en de zuivelsector in kwaliteitsborging 
van rauwe melk. MCC realiseert dit door een uitgebreid aanbod van hoogkwalitatieve analysen, 
adviezen en certificering aan te bieden; door de connectie tussen de Vlaamse melkveehouder en de 
kopers van melk te ondersteunen en door continu te investeren in medewerkers, kennis en innovatie. 
Het MCC-team laat zich inspireren door de vier waarden die MCC hoog in het vaandel draagt: 

professioneel, betrouwbaar, transparant en ondersteunend. 
 

Wat houdt de functie in? 

• Je staat in voor de administratieve opvolging van dossiers in het LIMS en corrigeert indien nodig. 

• Je registreert, valideert en rapporteert de analyseresultaten. 

• Je verzorgt de mondelinge en/of schriftelijke klantencontacten in verband met laboratorium 
gerelateerde onderwerpen. 

• Voorbereiden en administratie bij de behandeling van klachten.  

 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma (A1) of gelijkgesteld door ervaring 

• Je bent een administratieve duizendpoot. 

• Je bent vertrouwd met de courante computerprogramma’s (Word, Excel) en het internet. 

• Je bent oplossingsgericht en leergierig. 

• Je bent klantgericht, sociaal en je kan je snel integreren binnen een team. 

• Affiniteit met de sector is een pluspunt. 

• Talenkennis: Nederlands en Frans. 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een interim contract met optie vast  

• Een uitdagende en afwisselende functie met heel wat externe en interne contacten. 

• Je werkt voor een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. 

• Uiteraard horen daar een marktconform salaris en diverse extralegale voordelen bij. 

 

Interesse? 

Stuur dan vóór vrijdag 6 december 2019 je sollicitatiebrief met curriculum vitae per e-mail naar 

hrm@mcc-vlaanderen.be. Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Adelheid Joris, technisch 

verantwoordelijke, e-mail: adelheid.joris@mcc-vlaanderen.be. Je kunt ook bellen naar 078 15 47 10, en 

vragen naar Adelheid. 

Wil je graag nog iets meer weten over MCC? Kijk dan eens op de website www.mcc-vlaanderen.be. 
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