NCAE, Nederlandse Controle Autoriteit Eieren,
is een dienst van Stichting Centraal Orgaan
voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
(COKZ) en is belast met het toezicht in de
eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.
Toezicht vindt plaats via controle en inspectie.
Toezicht en controle wordt uitgevoerd in
opdracht van de overheid.

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.
Voor de afdeling Buitendienst zoeken we een fulltime:

Controleur pluimveeketen
Regio Zuid Nederland
Afdeling
NCAE ziet door middel van controle, toezicht en kennis van de wetgeving in opdracht van de
overheid, toe op de naleving van de regelgeving op het terrein van eieren en pluimveevlees.
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 het verstrekken van exportcertificaten.
De afdeling Buitendienst bestaat uit een team Boerderijmelk, een team Zuivel en een team
Eieren/pluimveevlees. De afdeling staat onder leiding van teamleiders en de manager
Toezicht & Controle, die aan de directeur rapporteert.
Functie informatie
Als controleur met kennis in de borging van voedselveiligheid en -kwaliteit in de
pluimveehouderij (legpluimvee en pluimveevlees) en eierverwerkende industrie, zal je na een
inwerkperiode zelfstandig pluimveehouderijen en verwerkers van eieren en pluimveevlees, in
jouw regio bezoeken voor het uitvoeren van inspecties en audits en het vastleggen en
rapporteren van jouw bevindingen.
Je werkt vanuit huis, waarbij je grotendeels zelf de planning van je werkzaamheden maakt
aan de hand van een centrale planning. De werkplannen en controleprogramma’s worden
opgesteld door de afdeling Beleid & Besluitvorming. Administratieve ondersteuning aan de
afdeling buitendienst wordt verleend door de afdeling Gegevensverwerking.
De uitdaging in deze functie is, dat je een bijdrage kunt leveren aan voedselveiligheid en
kwaliteit, zoals dit binnen wettelijke kaders wordt voorgeschreven.
Dit bereik je onder andere door de 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.
 Inspecties van het EU Hygiënepakket en Wet Dier uitvoeren bij legpluimveehouders,
vleespluimveebedrijven, pakstations, slachterijen en uitsnijderijen.
 Uitvoeren van monsternemingen.

Functie-eisen
- Minimaal een MBO diploma (niveau 4) bij voorkeur richting levensmiddelentechnologie of
pluimveehouderij.
- Aantoonbare kennis op het gebied van productiebedrijven binnen de
levensmiddelenindustrie is vereist.
- Rijbewijs B (een leaseauto wordt ter beschikking gesteld).
- Woonachtig, bij voorkeur in de regio Brabant.
- Kwaliteitsbewustzijn, 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 de heer R. Jans, 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.

