Stichting COKZ te Leusden voert toezicht en controle
uit in opdracht van de overheid op de naleving van
publieke regelgeving in de zuivel- en eiersector en
verstrekt exportcertificaten.

INTERNE VACATURE
Wil jij een leidende en sturende rol spelen bij het beoordelen en
inrichten van export eisen van derde landen? Dan zoeken we jou.
Voor de afdeling Exportcertificaten zijn we per direct op zoek naar een:

Stafmedewerker exportcertificaten
32-40 uur per week
Afdeling
De afdeling Exportcertificaten (9 medewerkers) zorgt voor het op een efficiënte en effectieve
wijze afgeven van exportcertificaten voor te certificeren zuivel- en eiproducten. Per jaar
worden ca. 70.000 certificaten afgegeven. Deze (kwaliteit, gezondheid en veterinaire)
certificaten waarborgen dat de geëxporteerde producten voldoen aan wet- en regelgeving
en aan de door derde landen gevraagde gezondheids- en kwaliteitscriteria.
Functie informatie
De hoofdtaak van de functie is het beoordelen van de kwaliteits- en gezondheidseisen die
importerende landen stellen en de vastlegging daarvan in procedures en geautomatiseerde
systemen, zodat de afdeling de certificaataanvragen correct en efficiënt kan verwerken Je
onderhoudt contacten met de NVWA over de inrichting van het certificeringsproces en de
inhoudelijke vragen die daarmee samenhangen. Je behandelt (complexe) klantvragen,
waarbij de borging van veterinaire en kwaliteitsbelangen voorop staat. Je bent tevens
verantwoordelijk voor de vormgeving en aanlevering van managementinformatie voor
afdelingsleiding en directie.
Over inhoudelijke zaken stem je regelmatig af met de NVWA en het ministerie van LNV,
brancheorganisaties. Daarnaast lever je een bijdrage aan de begeleiding van audits door
buitenlandse autoriteiten.
Op de afdeling wordt gewerkt met diverse geautomatiseerde systemen die voor een
belangrijk deel inhoudelijk binnen de afdeling worden beheerd en aangestuurd. De
stafmedewerker speelt hierbij een centrale rol en vertaalt de wensen van de gebruikers naar
hanteerbare informatie voor systeemontwikkelaars.
Functie-eisen
- Academisch werk- en denkniveau in combinatie met een opleiding in een relevante
richting. Bijvoorbeeld WUR, HAS of richting levensmiddelentechnologie of een
veterinaire achtergrond.
- Analytisch- en conceptueel denkvermogen, veel eigen initiatief, overtuigingskracht en
kwaliteitsbewustzijn zijn voor de functie essentiële competenties.
- Affiniteit met procesverbetering in samenhang met het werken met geautomatiseerde
systemen.
Aanbod
Een uitdagende functie met volop toekomstmogelijkheden. Hierbij is er zeker ook voldoende

ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en verdere verdieping van de functie. Je salaris is
afhankelijk van je kennis- en ervaringsniveau. Tevens bieden wij prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Informatie
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jan van der Sijs, manager Exportcertificaten, op
telefoonnummer: 033-4965641. Verder heeft het de stichting twee websites: www.cokz.nl en
www.ncae.nl.
Reageren
Je kunt jouw motivatiebrief, voorzien van een c.v. sturen naar Stichting COKZ, afdeling HR,
t.a.v. mevr. C. de Wild. Het e-mailadres is: wild@cokz.nl. De sluitingsdatum van de vacature
is 20 december 2017.

