Heb jij belangstelling voor toezicht en wetgeving voor het
borgen van de voedselveiligheid en kwaliteit in de
melkveehouderij, pluimveehouderij, zuivel en eierverwerkende
industrie?
Stichting COKZ te Leusden voert toezicht en controle uit, in opdracht
van de overheid, op de naleving van publieke regelgeving in de
zuivel- en pluimveesector en verstrekt exportcertificaten.
Voor de afdeling Strategie & Expertise zijn wij op zoek naar een

Veterinair medewerker
(minimaal 32 uur)
Waar kom je te werken?
De afdeling Strategie & Expertise is verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) ondersteuning
van COKZ als organisatie door kennisdeling op het gebied van o.a. wet- en regelgeving om
toezicht en controle op gestandaardiseerde en uniforme wijzen uit te voeren. De
aandachtsgebieden van de afdeling zijn ontwikkelen, evalueren en onderhouden van
controle en toezichtprogramma’s, het vertalen van de opdracht voor toezicht door
opdrachtgever (LNV, VWS en NVWA) naar de uitvoering en het ondersteunen van de
buitendienst, valideren van controlerapportages en nemen van besluiten t.a.v. erkenning,
maatregelen en vervolgcontroles, kwaliteitsborging en juridische advisering. Daarnaast
speelt de afdeling een rol bij de begeleiding van het (buitenlandse) auditteam, de be- en
afhandeling van meldingen en incidenten en ingeval van bijzondere bedrijfssituaties.
Wat ga je doen?
Naast bovengenoemde algemene werkzaamheden zorg jij je ook voor de
veterinaire/technologische inbreng in de toezichtprogramma’s en exportcertificering van
zuivel en eieren, het beoordelen van inspectierapporten en de hieruit voortvloeiende
maatregelen, het maken van protocollen en werkwijzers/instructies. Daarnaast werk je mee
aan projecten welke voortvloeien uit de toezichtsprogramma’s op het gebied van zuivel en
eieren. Ook het kennis dragen en het zijn van de interne en externe vraagbaak van
wetgeving voor toezicht zuivel en eieren sector behoort tot jouw takenpakket.
Je rapporteert aan de Manager Strategie & Expertise over de voortgang en behaalde
resultaten.
Wat vragen wij van je?
Vanwege het analytische karakter van de functie beschik jij over WO werk- en denkniveau.
Onze voorkeur gaat uit naar een achtergrond in de richting van diergeneeskunde of
levensmiddelentechnologie. Daarnaast heb je kennis van de levensmiddelen- en veterinaire
wetgeving en van HACCP- en kwaliteitszorgsystemen. Je hebt affiniteit en ervaring met
toezicht (houdende rollen). Vanwege de verscheidenheid aan diverse in- en externe
contacten zijn jouw contactuele en communicatieve vaardigheden uitstekend in zowel de
Nederlandse als Engelse taal.
Wat bieden wij je?
Een uitdagende functie binnen een overzichtelijke informele organisatie met ruimte voor je
persoonlijke ontwikkeling en verdere verdieping in de functie. Je salaris is afhankelijk van je
kennis- en ervaringsniveau. Tevens bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het
betreft een functie met uitzicht op een vast dienstverband.
Interesse?
Mocht je na het lezen van de vacature nog vragen hebben over de functie, dan kun je
contact opnemen met Karin Nagel, Manager Strategie & Expertise, op telefoonnummer: 0334965696. Wil je direct solliciteren, dan kun je jouw motivatiebrief en CV mailen naar
HR@cokz.nl t.a.v. Monique Exoo, HR Business Partner a.i.
Reageren kan tot en met 9 april 2020. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 16.

