
 

Onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee zoekt een  

 

Inhoudelijk projectverantwoordelijke / epidemioloog 

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 bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk ontwikkelen, het opvolgen en het 

begeleiden van projecten en programma’s binnen de diergeneeskundige en de 

veehouderijsector. 

• Je kan vlot projectaanvragen uitschrijven. 

• Je analyseert data en je verwerkt deze tot relevante informatie.  

• Je bent actief betrokken bij de behoefteanalyse voor IT-applicaties die ontwikkeld 

worden in het kader van projecten, programma’s en epidemiologische rapporteringen. 

• Je hebt regelmatige contacten met onderzoeksinstellingen en overheden in functie 

van projecten en andere opdrachten. 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting (bv. diergeneeskunde, 

bio-ingenieur, …). 

• Je hebt minstens 3 jaar uitgebreide ervaring met dataverwerking en/of het inhoudelijk 

ontwikkelen van projecten. 

• Affiniteit met en/of kennis van de veehouderijsector is een plus. 

• Je bent een teamspeler en evidence-based werken is belangrijk voor jou. 

• Je bent sterk in zowel mondelinge als geschreven communicatie. Engels vormt voor 

jou geen probleem en een goede kennis van Frans is een plus. 

• Je kan goed prioritiseren, plannen en organiseren. 

• Ervaring met projectleiding is een plus. 

• Je bent proactief en kunt werken binnen een ISO-gecertificeerd bedrijf dat werkt 

volgens de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 

 

 



 

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 uitvalsbasis is onze site in Torhout of 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 vóór vrijdag 18 juni 2021 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. 
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