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Beste buurtbewoners, 

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de laatste 
nieuwtjes en ontwikkelingen van het nieuwe slachthuis te Oevel. 
We vinden het namelijk belangrijk dat u als buurtbewoners op de 
hoogte bent.

Nadat Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke 
Schauvliege, de milieuvergunning verleende op 22 juli 2015 en de 
Antwerpse Deputatie de stedenbouwkundige vergunning goedkeurde 
op 10 september 2015, gingen we van start met de bouwwerken op 
23 november 2015. We zijn zeer verheugd met het vertrouwen dat 
de minister en de Antwerpse Deputatie in ons stellen en hopen ook 
uw vertrouwen in dit project te verkrijgen. We zullen er uiteraard 
over waken dat de bouwwerken een minimale hinder veroorzaken 
voor de buurt. Bovendien streven we er ook naar om het slachthuis 
te bouwen met respect voor het milieu, de buurtbewoners en steeds 
conform de verleende vergunningen.

Naar aanleiding van de verleende milieuvergunning en de goed-
gekeurde stedenbouwkundige vergunning werd er een aanvraag 
tot schorsing van beide vergunningen ingediend. We zijn dan ook 
opgelucht dat de Raad van State en de Raad voor Vergunnings-
betwistingen de verzoeken tot schorsing hebben afgewezen. 
Het project Sus Campiniae, een samenwerking tussen de groep 
Noordvlees Van Gool en de groep Vanden Avenne, betekent 
immers een grote economische meerwaarde voor de regio. 

We kijken ernaar uit om dit project uit te bouwen en daarenboven 
een duurzame relatie op te bouwen met alle partijen die (on)recht-
streeks bij het nieuwe slachthuis betrokken zijn. De bouw neemt 
ongeveer 12 maanden in beslag en kan gevolgd worden via de 
website van Sus Campiniae. In deze nieuwsbrief kan u al enkele 
foto’s van de werken terugvinden.

Tevens geven we u graag meer informatie over het aanbod aan jobs 
bij Sus Campiniae. De verschillende functies in een slachthuis zijn 
gevarieerd en uiteenlopend. Aangezien onze eigen medewerkers van 
ons slachthuis in Kalmthout nog steeds onze beste vertegenwoordigers 
zijn, laten we hen even aan het woord met een korte getuigenis. 
Meer informatie over het sollicitatie- en aanwervingsproces is terug 
te vinden op de voorlaatste pagina van deze nieuwsbrief. 

Surf naar http://www.sus-campiniae.be/ om op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes en om de vooruitgang van de werken 
te volgen via onze fotogalerij.

We wensen u veel leesplezier en prettige zomermaanden toe! 

De directie van NV Sus Campiniae  



BOuWWeRKeN
Op 23 november 2015 zijn we van start gegaan met de bouw 
van het nieuwe slachthuis te Oevel. In een paar maanden tijd 
zijn er al heel wat vorderingen gemaakt. We posten regelmatig 
een update op onze website www.sus-campiniae.be/galerij 
met foto’s van de vooruitgang en geven u graag ook hier enkele 
beelden mee.

We verwachten dat het bouwproces voor dit project ongeveer 12 
maanden in beslag zal nemen. Momenteel zijn de grondwerken en 
funderingen afgerond en is de skeletstructuur in opbouw. Tijdens 
de zomermaanden is het de bedoeling om verder te werken aan de 
skeletbouw, van start te gaan met de staalconstructies, rioleringen 
te voorzien binnen het gebouw, vloeren te leggen, etc. Werk aan 
de winkel dus! 

Intern zorgen wij voor opleidingen waarbij wij u de kans bieden om de kneepjes van het vak te leren. Bovendien zorgen onze 
opleidingen en jaarlijkse bijscholingen ervoor dat onze medewerkers steeds nauwgezet, hygiënisch en conform de voedsel-
veiligheidsvoorschriften en met oog op dierenwelzijn werken.  
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Receptionist(e):
zorgt voor de administratieve afhandeling en aangifte bij de 
levering van de varkens.

Administratief medewerker(ster):
staat in voor administratieve en ondersteunende taken. We 
hebben zowel administratieve bedienden voor algemene 
afdelingen, maar ook specifiek voor de logistiek en laden 
(of expeditie) van de varkens.

Opleidingsverantwoordelijke:
verantwoordelijk voor de interne opleidingen van nieuwe 
medewerkers rond hygiëne, voedselveiligheid, dierenwelzijn,…

Medewerker(ster) slachtproces:
zet zich op dagelijkse basis in voor het correct en hygiënisch 
slachten van varkens (uithalen van de ingewanden tot opkuis, 
wegen, identificeren en klasseren van de karkassen). 

Laborant(e):
doet onderzoek naar bacteriën, ziektebestrijding bij varkens.

Stalgast(e):
staat in voor het lossen van de varkens uit de vrachtwagens, het 
verplaatsen en stallen van de varkens. een functie waar dieren-
welzijn één van de topprioriteiten is.

Lader/laadster (expeditie):
laadt en vervoert de varkens.

Bdrf zkt m v

AANWERVINGSPROCES
We kunnen dagelijks rekenen op onze grootste talenten, onze 
medewerkers. We creëren dan ook graag jobs in ideale werk-
omstandigheden, ook voor medewerkers die van iets verder 
moeten komen. Voor hen zullen wij bijvoorbeeld concrete 
vervoersplannen uitwerken om de woon-werkverplaatsing te 
optimaliseren. 

Interesse in één van onze jobs of kent u iemand die hiervoor 
geschikt zou zijn? Stuur dan zeker uw CV en motivatiebrief 
naar info@sus-campiniae.be. Zoals u kan lezen, zoeken wij 
werkkrachten voor diverse functies. 

Houd ook zeker onze website www.sus-campiniae.be in de 
gaten voor alle vacatures en bijkomende informatie over het 
aanwervingsproces. In de komende maanden zal er een update 
via de website gecommuniceerd worden. 

JOBS
De komst van NV Sus Campiniae brengt minstens 100 nieuwe jobs met zich mee.

Graag lichten we even toe welke verschillende functies er allemaal zijn in een slachthuis en welk takenpakket dat met zich meebrengt. 
Op de volgende pagina laten we ook graag een aantal medewerkers uit ons slachthuis in Kalmthout aan het woord.



De nieuwsbrief van NV Sus Campiniae wil u informeren over de 
vooruitgang van de toekomstige vestiging in Oevel. 

Bovenop de nieuwsbrief, hebben wij ook een website zodat u 
op elk moment in een oogopslag alle nodige informatie over 
ons project in Oevel kan vinden. Neem dus gerust een kijkje op 
www.sus-campiniae.be.

Daarnaast kunt u altijd rechtstreeks bij ons terecht met al uw 
vragen, opmerkingen of suggesties via info@sus-campiniae.be. 

Distributie NV Sus Campiniae nieuwsbrief en contact
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Jimmy licht graag even zijn job als 
‘opleidingsverantwoordelijke’ toe

“Ik sta in voor de begeleiding 
van de de werknemers bij Noordvlees Van Gool 

en controleer of alles veilig en hygiënisch 
verloopt. Zelf ben ik 8 jaar geleden begonnen 

bij Noordvlees en heb ik de kneepjes van het vak 
aangeleerd gekregen van mijn vader. 

Doorheen mijn loopbaan heb ik meegewerkt op 
verschillende plaatsen van het slachtproces en heb 

ik overal ervaring kunnen opdoen. Om ervoor te 
zorgen dat onze werknemers voldoende afwisseling 

krijgen binnen hun job, zorgen we er ook voor dat we 
hen verschillende functies kunnen laten uitoefenen. 

Ik vind het nog steeds fantastisch om voor 
Noordvlees te werken, niet alleen hou ik van 

mijn job, ik ben mijn werkgever ook zeer 
dankbaar dat ze rekening houden 

met mijn specifieke wensen 
en mijn gezinssituatie.”

Christel getuigt over haar job als 
‘administratief medewerker expeditie’

“Ik heb zo’n drie jaar geleden de kans 
gekregen om bij Noordvlees aan de slag te gaan, 
een kans die ik met beide handen heb gegrepen. 

Mijn taak bij Noordvlees bestaat erin om de varkens 
die geleverd worden te registreren en er aangifte van 

te doen. Dit registratieproces is belangrijk om te allen tijde 
te kunnen achterhalen vanwaar het voedsel komt en om 

controle over de voedselveiligheid te kunnen behouden tijdens 
het verwerkingsproces. Er zijn strenge wetten die ik moet naleven 

en er wordt van mij verwacht dat ik zeer nauwgezet werk. 
Om van start te kunnen gaan bij Noordvlees heb ik eerst een 

test moeten afleggen inzake hygiëne en voedselveiligheid 
en daarenboven krijgen we jaarlijks hierover een bijscholing. 

Ik doe mijn job bij Noordvlees heel graag, anders zou 
ik het nooit volhouden om elke dag om 4u30 

te starten. Bovendien apprecieer ik het nog steeds 
dat ze mij als oudere werknemer kansen 

hebben aangeboden.”

GeTuIGeNISSeN 
Op de vorige pagina kon u een overzicht terugvinden van de 
verschillende profielen waar we naar op zoek zijn. We laten 
ook graag even onze eigen medewerkers van ons slachthuis 
in Kalmthout aan het woord over hun job, omdat zij nog steeds 
ons mooiste uithangbord zijn:


