
 

Binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee is er een vacature voor 

Teamleider innovatie gezondheidszorg 

Herkauwers-Varkens-Pluimvee 

Bij DGZ, MCC en Vivee staat de klant centraal. We ondersteunen hem waar nodig, pakken 
samen mogelijke hindernissen aan en grijpen kansen. DGZ is dé betrouwbare partner van de 
Vlaamse veehouder, MCC is dé betrouwbare partner van de Vlaamse melkveehouder en de 
zuivelsector. Met hun gezamenlijke dochteronderneming Vivee versterken DGZ en MCC hun 
nauwe samenwerking en zetten verdere stappen in de ontwikkeling van hun dienstverlening. 
 
Een gezonde veestapel behouden, gezonde voeding afleveren en de kwaliteit verzekeren 
van rauwe melk is waar wij met onze klanten dagelijks naar streven. Onze klanten kunnen 
vertrouwen op DGZ, MCC en Vivee als toonaangevende oplossingsgerichte partners met 
een veelzijdig dienstenpakket. En wij zijn trots op onze klanten en hun onschatbare waarde 
voor de maatschappij. 

Wat is jouw functie? 

 Je coacht en begeleidt een groep van hooggekwalificeerde medewerkers die 
(innovatieve) diergezondheidszorgprojecten en -programma’s binnen onze 
ondernemingsgroep  initiëren, begeleiden en realiseren.  

 Je draagt mee de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de projecten en 
programma’s. Hiervoor werk je mee aan de opvolging, de communicatie en de 
inhoudelijke ontwikkeling.  

 Je neemt een voortrekkersrol op bij de ontwikkeling en innovatie van onze surveillance 
activiteiten, samen met je team.  

 Je brengt ideeën aan voor opdrachten en projecten binnen de ondernemingsgroep 
gebaseerd op de vragen en behoeften van de klanten, steeds in samenwerking met de 
verschillende procesverantwoordelijken binnen de ondernemingsgroep. 

 Je verdedigt en onderhandelt de projecten en de programma’s zowel intern als extern. 
 Je hebt regelmatige contacten met onderzoeksinstellingen en overheden in functie van 

projecten en andere opdrachten.  
 Je ondersteunt bij de sturing en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van onze 

organisatiegroep. 

Wie zoeken wij? 

 Je hebt een wetenschappelijke master in biologische of biomedische wetenschappen 
(diergeneeskunde, bio ingenieur, biologie, …) en hebt minstens 5 jaar ervaring in een 
leidinggevende functie. 

 Je bent een uitstekende people manager. 
 Je kan goed plannen, prioriteren en organiseren. 
 Je slaagt erin om de visie en missie van de organisatie om te vormen naar concrete 

acties en resultaten. 
 Je hebt een solide ervaring met projectwerking, het inhoudelijk uitwerken en schrijven van 

projectaanvragen.  
 Je bent sterk in zowel mondelinge als geschreven communicatie. Engels is voor jou geen 

probleem en een goede kennis van het Frans is een plus. 



 

 Je bent gemotiveerd om, samen met onze stakeholders, de preventieve diergeneeskunde 
verder uit te bouwen voor een gezond resultaat voor mens en dier. 

Wat bieden wij jou? 

 Een voltijdse overeenkomst. 
 Een uitdagende en gevarieerde functie. 
 Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen in een boeiende sector en organisatie. Je werkt 

binnen een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. 
 Je werkt afwisselend op onze sites in Torhout en Lier met mogelijkheid tot telewerk en 

flexibele werktijden. 
 Uiteraard horen bij dit alles een marktconform salaris en diverse extralegale voordelen. 

 

Interesse? 

Spreekt dit alles je aan en kan je niet wachten om bij ons team aan de slag te gaan? Mail 
dan je sollicitatiebrief met cv naar vacatures@dgz.be. 

Als je nog vragen hebt over deze functie kan je terecht bij Sofie Missiaen, teamleider 
Personeel en Organisatie, tel 0495 15 35 77, sofie.missiaen@dgz.be of bij Evelyne De 
Graef, manager Dienstverlening, tel. 0472 19 06 81, e-mail evelyne.degraef@dgz.be. 

Wil je nog iets meer weten over DGZ, MCC of Vivee? Neem dan eens een kijkje op onze 
websites: www.dgz.be / www.mcc-vlaanderen.be. 

 

 

 


