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.

Heb jij belangstelling voor toezicht en wetgeving voor het borgen van de voedselveiligheid
en kwaliteit in de melkveehouderij, pluimveehouderij, zuivel en eierverwerkende industrie?
Dan zoeken wij jou!

Stafmedewerker veterinair
32-40 uur per week
Afdeling
De doelstelling van de afdeling Beleid en Besluitvorming is het in overleg met
opdrachtgevers en de relevante brancheorganisaties in de melk, zuivel en pluimveesector
ontwikkelen en onderhouden van toezichtprogramma’s, het functioneren als kenniscentrum
voor COKZ / NCAE op het gebied van levensmiddelen en veterinaire wetgeving en het op
basis van controlebevindingen zelfstandig nemen van besluiten voor erkenningverlening,
maatregelen en vervolgcontroles.
Functieomschrijving
- Zorgen voor de veterinaire inbreng in de toezichtprogramma’s en exportcertificering van
zuivel en eieren;
- Fungeren als expert op het gebied van diergezondheidsstatussen en -programma’s van
betrokken veehouderijsectoren en van diergezondheid en diergeneesmiddelgebruik;
- Afstemmen over het toezicht met ministeries, NVWA en brancheorganisaties;
- Instrueren van inspecteurs en medewerkers die rapporteren aan bedrijven en
exportcertificaten afgeven;
- Ontvangen van buitenlandse autoriteiten (Europese Commissie, EU-lidstaten en derde
landen);
- Kennis dragen en vraagbaak van wetgeving voor toezicht zuivel en eieren sector.
Functie-eisen
- Academische opleiding, richting diergeneeskunde.
- Kennis van de levensmiddelen- en veterinaire wetgeving en van HACCP- en
kwaliteitszorgsystemen.
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid van Nederlandse en Engelse taal.
- Analytisch vermogen, overtuigingskracht, auditvaardigheden en bouwen en
onderhouden van relaties zijn voor de functie essentiële competenties.
Aanbod
Een uitdagende functie binnen een kleine informele organisatie. Hier is 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
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Nagel, Manager Beleid en
Besluitvorming, tel. 033-4965696. Verder heeft het COKZ / NCAE 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.

