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.

Vind je het leuk om te werken op het snijvlak van overheid en
bedrijfsleven? En wil jij een toezichthoudende rol spelen om de eisen
gesteld in regelgeving te waarborgen? Dan zoeken we jou.
We zijn per direct op zoek naar een fulltime:

Controleur boerderijmelk
Regio Zuid Nederland
Afdeling
De afdeling Buitendienst bestaat uit een team Boerderijmelk, team Zuivel en een team
Eieren/pluimveevlees. De afdeling staat onder leiding van teamleiders en de manager
Buitendienst, die aan de directeur rapporteert.
Het doel van de afdeling buitendienst is het op een efficiënte en effectieve wijze uitvoeren
van keuringen, inspecties, audits en bemonsteringen in het kader van nationale en Europese
wet- en regelgeving en verstrekken van exportcertificaten.
Functie informatie
Na een inwerkperiode plan je zelf je werkzaamheden in jouw regio voor het uitvoeren en
digitaal rapporteren van inspecties en het nemen van monsters. Je houdt toezicht op de
juiste naleving van de Regeling Dierlijke Producten omtrent de juiste inname, monstername
en bewaring van boerderijmelkmonsters. Je werkt vanuit huis, waarbij je zelf de planning van
je werkzaamheden maakt aan de hand van een centrale jaarplanning.
De werkplannen en controleprogramma’s worden opgesteld door de afdeling Beleid en
Besluitvorming. Administratieve ondersteuning aan de afdeling Buitendienst wordt verleend
door de afdeling Gegevensverwerking
De uitdaging in deze functie is om een juiste en tijdige uitvoering van de overeengekomen
controles te bewerkstelligen. Dit zowel kwalitatief als kwantitatief. In dit kader wordt continue
gekeken naar mogelijkheden om controleprogramma’s te combineren.
Taken:
 Plannen van werkzaamheden.
 Controleren van RMO-chauffeurs bij het innemen van rauwe melk bij melkveehouders
(ritbegeleiding) en bij het lossen van melk bij de zuivelfabrieken (losplaatscontrole).
Controleren van het opslaan van monstermateriaal en monsters
(monsterbewaarplaatscontrole)en van de RMO’s (weegcontrole).
 Uitvoeren van monsternemingen.
 Rapporteren van bevindingen voor verdere verwerking tot rapportages aan de
ontvangers van boerderijmelk.

Functie-eisen
- minimaal een Mbo-opleiding (niveau 4) met voorkeur richting levensmiddelentechnologie of
melkveehouderij.
- aantoonbare interesse voor zuivel/melkveehouderij/levensmiddelenbranche. Kandidaten
die enige jaren ervaring hebben in de sector hebben een pré.
- rijbewijs B (een leaseauto wordt ter beschikking gesteld).
- woonachtig in de regio Zuid Nederland.
Competenties
- kwaliteitsbewustzijn
- resultaatgerichtheid
- stressbestendigheid
- goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, waaronder overtuigingskracht
- een correcte handhavingsattitude
- een zelfstandige werkhouding en daarbij teamgericht werken.
Aanbod
Een uitdagende functie met 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 mevrouw G. Haazen, teamleider Buitendienst,
of bij de heer A. Hoekstra, manager Toezicht & Controle op telefoonnummer 033-4965696.
Verder heeft 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.

