
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Teamleider / Relatiebeheerder  
zuivel en melkveehouderij 

 
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 jouw functie in? 

 Je geeft leiding aan een hecht team van buitendienstmedewerkers melkwinning. Je 
ondersteunt hen waar nodig en zorgt voor een efficiënte doorstroom van informatie. 

 Je hebt een degelijke kennis  als het gaat over zuivel, melkkwaliteit, kwaliteitsborging 
(IKM-certificatie), weidegang, … Vanuit deze kennis vertegenwoordig je onze organisatie 
in verschillende werkgroepen. 

 Je bent nauw betrokken bij de zuivel gerelateerde projecten. 
 Je bent de drijvende kracht achter IKM Vlaanderen vzw.  
 Je geeft voordrachten aan melkveehouders en dierenartsen. 
 Je draagt een end-to-end verantwoordelijkheid over het volledige klantenproces. Je 

beheert de klanten in je portefeuille als een goede huisvader/-moeder en bouwt een 
langetermijnrelatie op met je klanten.  

 Voor je klanten ben jij het eerste aanspreekpunt en je zorgt voor een vlotte verwerking 
van klantenfeedback door nauwe samenwerking met de verschillende afdelingen binnen 
onze ondernemingsgroep DGZ-MCC-Vivee. Je biedt kwalitatief sterke en klantgerichte 
oplossingen aan, steeds in afstemming met de verschillende procesverantwoordelijken 
binnen de ondernemingsgroep. 

 Je inventariseert de verschillende klantenbehoeften en signaleert marktontwikkelingen. 

Wie zoeken wij? 
 Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. 
 Je hebt 5 jaar ervaring in een leidinggevende rol, bij voorkeur in de 

melkveehouderijsector.  Affiniteit met de sector is een must.  
 Je bent commercieel en flexibel ingesteld, hebt zin voor initiatief en een sterk 

doorzettingsvermogen om tot een positief eindresultaat te komen. 
 Je hebt excellente communicatie vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Een 

goede kennis van het Frans is een pluspunt. 
 Je beschikt over de nodige mensenkennis om gepast te kunnen inspelen op de 

behoeften van de klant. 
 Je hebt een proactieve, ondernemende geest en werkt resultaatgericht, steeds met oog 

voor de verwachtingen van de klant. 
 Je bent een enthousiaste teamplayer maar kan ook zelfstandig werken. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Wat bieden wij jou? 

 Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.  
 Een uitdagende en gevarieerde functie. 
 Je werkt binnen een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. 
 Je werkt voornamelijk vanuit onze site in Lier. 
 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, e-mail 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 of MCC? Neem dan eens een kijkje op onze 
websites: www.dgz.be / www.mcc-vlaanderen.be. 
 

 


