
Een bedrijf met toekomst
Globachem biedt je een verantwoordelijke en boeiende functie in een groeiend en financieel gezond 
familiebedrijf met veel toekomst. Je kan mee groeien met de organisatie. De nodige opleiding en 
inwerking worden voorzien. Het team is jong en enthousiast. Je werkt vanuit een aangenaam nieuw kader 
in een mooie omgeving. Je remuneratiepakket is aantrekkelijk met interessante secundaire voordelen.

Hoe solliciteren? 
Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@globachem.com.

Het groeiverhaal van Globachem begon in 2000 in Sint-Truiden als dynamisch familiebedrijf. Onze 
focus? Innovatie en internationalisatie! Jonge, generische middelen, nieuwe toepassingen en 
formules … Daarop zetten we al bijna 20 jaar in. Met succes, want inmiddels mogen we onszelf een 
belangrijke Europese speler noemen met een omzet van meer dan €150 mio. Globachem helpt 
land- en tuinbouwers hun gewassen beschermen via een uitgebreid gamma generische en intern 
ontwikkelde gewasbeschermingsmiddelen. Zo dragen we bij aan veilige voedselproductie voor de 
groeiende wereldbevolking. Zowel bij onze klanten als bij onze medewerkers genieten we dan ook 
een uitstekende reputatie. Om verder te bouwen aan de Globachem-toekomst zijn we nu op zoek 
naar een:

Regulatory Affairs Crop Protection
Country Registration Officer  
 

Een uitdagend takenpakket Nauwkeurig, analytisch en georganiseerd?

• Je wordt verantwoordelijk voor de tijdige en correcte 
   indiening van erkenningsdossiers in specifieke landen 
   en de verdere opvolging hiervan 
• Je volgt de bestaande erkenningen op 
• Je bent back-up voor collega’s “Product Registration 
   Manager” 
• Je bent medeverantwoordelijk voor het up-to-date 
   houden van de etiketten 
• Je houdt wijzigingen aan erkenningen bij en volgt de 
   wet- en regelgeving in de verschillende landen op 
• Je werkt nauw samen met je collega’s op de registratie 
   afdeling, en rapporteert aan het afdelingshoofd van 
   “Registrations and Regulatory Affairs”

• Je hebt een bacheloropleiding in de 
   bio-wetenschappen of gelijkwaardig 
• Je werkt nauwkeurig, hebt oog voor detail en kan goed 
   organiseren 
• Je werkt methodisch en accuraat 
• In je administratie ben je precies, en je kan 
   verschillende projecten/dossiers tegelijk aan 
• Je bent een teamplayer 
• Je beschikt over een uitstekende kennis van het Engels 
   en Frans (zowel mondeling als geschreven) 
• Goede kennis van het Duits is een plus. Ook andere 
   talen zijn welkom




