
 
 

 
 

 
Globachem nv te Sint-Truiden, opgericht in 2000, is uitgegroeid tot een belangrijke Europese speler op vlak 
van gewasbescherming. Haar succesverhaal dankt Globachem aan onze continue focus op ontwikkeling: 
jonge, generieke gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe toepassingen/formules voor bestaande producten 
en totaal nieuwe producten. Daarnaast appreciëren onze klanten zoals de groothandel en telers onze 
klantgerichtheid en de inzet en het kwaliteitsdenken van onze medewerkers. In 2017 realiseerden wij met 
een team van een kleine 50 betrokken medewerkers een omzet van meer dan 150 MIO euro en onze 
organisatie blijft verder groeien. Onze groeistrategie is gebaseerd op innovatie en internationalisatie. Om 
ons verhaal mee te ondersteunen zijn wij op zoek naar een : 

  

 
Regulatory Affairs Crop Protection  

Country Registration Officer  
 
Een uitdagend takenpakket 

• 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” 

 
Nauwkeurig, analytisch en georganiseerd? 

• 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 
 
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 
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Globachem nv in Sint-Truiden, established in 2000, has grown out to be an important European player in 
terms of agrochemicals. Globachem owes its success to our continuous focus on development: young, 
generic agrochemical products, new applications/formulas for existing products and totally new products. 
In addition,  our customers appreciate our customer orientation and the commitment and quality thinking 
of our employees. In 2017, a team of nearly 50 employees realized a turnover of over 150 MIO euros and 
the organization continues to grow. Our growth strategy is based on innovation and internationalization. 
To support this success story we are looking for a 
 
 

Regulatory affairs Crop Protection  
Country Registration Officer  

 
 
A challenging job content 
 

• You are responsible for the accurate and timely submission of registration dossiers in specific 
countries and for their follow-up 

• You follow up on existing registrations 

• You are backup for colleagues ‘product registration managers’ 

• You are co-responsible to keep product labels up to date 

• You keep track of modifications to registrations and you follow the legislation and regulations in 
various countries 

• You work closely with your colleagues of the registration department and you report to the head 
of  “Registrations and Regulatory Affairs” 

•  
Accurate, analytical and well organized ? 
 

• You have a bachelor degree in bio-science or equivalent 

• You work with precision, you have an eye for details and you can organize effectively 

• You work methodically and accurate 

• Your administration shows precision, you can handle several projects/dossiers simultaneously 

• You are a teamplayer 

• Your written and spoken English and French are excellent, good knowledge of German is an asset 
Other languages welcome as well 

 
A company with a great future  
 
Globachem offers you an interesting job with real responsibilities in a growing and financially healthy 
family business with a great future ahead. You can grow along with the organization, education and 
training are offered. The team is young and enthusiastic, you work in an attractive new working 
environment on a nice location. Your remuneration package is attractive and contains an interesting set of 
fringe benefits. 
 
How to apply ?  
 
Send your CV and motivation letter to vacatures@globachem.com 
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